
Carta de PRIMAVERA 

 

 
 
Benvingudes i benvinguts a CAN JORDI! 
 
Com veieu, tenim un espai petit que farcim de grans emocions: la nostra passió per la 
cuina tradicional i de temporada, l’energia de pagesos i ramaders de la zona que ens 
aporten productes de primeríssima qualitat i, evidentment, les vostres ganes de passar 
una bona estona i construir records a Espinavell. 
 
Espinavell és la nostra font d’inspiració. Sentim que la història recorre els seus carrers, 
admirem la força de generacions que han superat les adversitats més grans i valorem 
una forma de vida que ha fet de la subsistència el seu eix fonamental. Som fans 
d’Espinavell! 
 
A CAN JORDI, amb l’entrada de la primavera ens vénen ganes de cuinar cosetes 
fresques, però hem d’estar al cas, que encara fa fred! Seguim, doncs, preparant plats 
calentons i alimentosos que ens reconforten l’estómac i l’ànima, com la cassoleta de 
llenties o les sopetes de fideus amb brou d’escudella. També hi ha les cremes de 
verdures i, de cap manera, us podeu perdre el menú d’aquesta temporada. Ara és 
temps de XAI I CABRIT, i els podreu degustar en la seva versió ecològica, juntament 
amb la coca de recapte, que torna a la nostra taula. És el nostre petit homenatge a la 
cuina de subsistència. I, com no pot ser d’altra manera, seguim suggerint totes les 
formes de cuinar el poltre. No us perdeu les diverses especialitats elaborades amb 
aquesta carn deliciosa tant de primer plat com de segon. 
 
I, com sempre, comptem amb amics i amigues que fan de la nostra cuina un 
homenatge a la terra. Pagesos i pageses que transformen la terra, el sol i la suor en 
grans plaers. Amb coneixement, amb tradició i amb cura. Sabor, proximitat i ecologia. 
Els trobareu a la contracoberta!! 

 



 

GUIA PER DONAR VALOR A CADA PLAT 
 

 

Cuinat amb productes ecològics 

 

Cuinat amb productes de l’hort de casa 

 

Cuinat amb productes de proximitat 

 

Cuinat amb productes del Ripollès 
certificats 

 

Plat de Poltre de Muntanya del Ripollès, 

ESPECIALITAT DE LA CASA 

 

 

Plat apte per a persones vegetarianes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APERITIUS I PLATS PER COMPARTIR 

 

 

BRUNYOLS DE BACALLÀ 6.95 

Uns bons brunyols al punt de sal per anar obrint boca... 
 

 

FESTIVAL DE PEIXOS DE MUNTANYA 11.35 

Tres cassoletes amb els peixos que es guarden al rebost: brandada de bacallà, tapenade 
d’anxova i paté d’arengada; tot fet a casa i acompanyat de melmelada de pebrot escalivat, 
boníssima amb el bacallà. Amb pa torrat. 

 

 

 

 



DE PRIMER 

 

BRANDADA DE BACALLÀ 9.45 

 

La brandada de bacallà feta a casa amb la seva melmelada de pebrot escalivat a banda, per 

combinar dolç i salat. Se serveix amb pa torrat. 

AMANIDA CAN JORDI   6.85 

 

Enciams diversos, poma, formatge tendre de cabra tallat, amb nous, panses i una vinagreta de 
mel. 

ARRÒS DE MUNTANYA 9.75 

 

Un saborós arrosset amb conill i bolets, fet al moment. Temps: 17 min. 

CASSOLETA DE LLENTIES PER PASSAR EL FRED 7.95 

 

Feta com sempre, aquesta cassoleta de llenties amb patatetes i xorís és ideal per omplir-nos 
d’energia. 

CREMA DE VERDURES DEL DIA  7.65 

Demaneu quina crema hem fet avui. Amb una base de porro i una miconeta de mantega i 
crema de llet. Suau i deliciosa!  

SOPA DE FIDEUS AMB FORMATGE 5.85 

Una sopeta calenta feta amb brou d’escudella i servida amb ou dur ratllat i formatge d’ovella a 
banda. 



 
 

SEGONS PLATS 

 

ESTOFAT DE POLTRE AMB BOLETS    12.25 

Una de les nostres especialitats del poltre (Poltre de Muntanya del Ripollès), estofat amb bolets 
i trumfes, i amb una picada de carquinyolis que el fa una mica dolç. 

COSTELLA DE POLTRE AL FORN    11.75 

 

Plat original de la casa. Cocció llarga de forn per a les costelles senceres del poltre, que 
queden ben meloses. 

FALDA DE POLTRE DE MUNTANYA DE L’EVA    11.45 

 

Plat original de la casa. Amb la paret abdominal del poltre porcionada, l’envasem al buit i fem 
una cocció de 26 hores a 70 graus per aconseguir el seu punt més melós. Finalment, passem 
per la planxa per tal que quedi més rossa. S’acompanya d’arròs amb poma i pebrot verd 
confitat. 

ROSTIT DE POLLASTRE  DE FESTA GROSSA  12.25 

Un rostidet clàssic, de tota la vida, amb els seus fruits secs i tot l’aroma dels animals criats amb 
temps i cura. Deliciós! 

ENTRECOT DE TORO AMB GUARNICIÓ    18.75 

Una peça única de carn de boví madur, amb tot el seu sabor. S’acompanya d’escalivada i 
trumfes amb pell. 

XURRASCO DE POLTRE A LA BRASA    9.45 

Tall travesser de la costella que fa la carn gustosa. S’acompanya d’escalivada i trumfes amb 
pell. 

XAI A LA BRASA   10.25 

El xai de la Vall passat per la brasa i acompanyat d’escalivada i trumfes amb pell. 

LLONGANISSETA A LA BRASA  8.25 

La clàssica botifarra al punt de sal i pebre, acompanyada d’escalivada i trumfes amb pell o bé 
de mongetes seques saltades. 

GRAELLADA DE CARNS (2 PERSONES)  24.15 

Xurrasco, llonganisseta i xai per a 2 persones, amb la seva guarnició. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PA AMB TOMÀQUET  O  EXTRA GUARNICIÓ:  1,25€ 
TOTS ELS PREUS SÓN AMB L’IVA INCLÒS 

 

 

MENÚ DE TEMPORADA 

(per a 2 persones amb ganes de degustar i compartir) 
 

 
Torradeta de brandada de bacallà amb melmelada de pebrot escalivat 

 
Coca de recapte amb arengada 

i 

Canelons de poltre amb beixamel de ceps    
 

Xai a la graella o cabrit arrebossat   

i 

Filet de poltre amb amanida Can Jordi    

 
 

Postres del dia 
Pa, aigua, vi de la casa i cafè 

 

27,00 € per persona 

 

 

PROPOSTES PER A UN ÀPAT INFANTIL 
 
 

MACARRONS BLANCS O AMB TOMÀQUET  6.00 

MACARRONS AMB TOMÀQUET I CARN (PORC O POLTRE) 7.50 

SOPA DE FIDEUS AMB FORMATGE (OPCIONAL) 5.80 

ARRÒS BLANC AMB TOMÀQUET  5.50 

 

 

 

 

LLANGONISSETA A LA BRASA* 8.25 

HAMBURGUESES DE POLTRE* 8.25 

CARN MAGRA ARREBOSSADA* 8.25 

CROQUETES DE POLTRE, DE POLLASTRE O DE PERNIL* 8.25 

 
*Guarnició del segon plat: amanida / xips / trumfes amb pell 

 



ELS NOSTRES AMICS, GARANTIA DE QUALITAT 

 

  POLTRE DE MUNTANYA DEL RIPOLLÈS / JOAN MORET 

Més de 50 ramaders del Ripollès crien eugues per a la producció de carn de poltre. Nosaltres, 

a Can Freixa, som una de les explotacions que ho fa. Després, una vegada desmamats, els 

poltres passen a engreix. 

En Joan Moret, del Mas La Illa de Llanars, els engreixa a casa fins que són a punt de sacrifici 

per al seu consum. La carn que produeix la ven a la seva carnisseria (Cal Carnisser) i la 

distribueix entre altres carnissers de la província i restaurants. 
 

 

 

  XAI RIPOLLÈS, BOVÍ I PORC ECOLÒGICS / MAS FOGONELLA - CAN PERNAM 

La família Carbonell porta tres explotacions a la zona de Sant Joan de les Abadesses i Ogassa. 

Fan cria i engreix de boví de la raça Bruna, xais d’Ovella Ripollesa i porcs 75% Duroc; tot en 

ecològic. També des de Can Freixa els proveïm de vedells i vedelles per engreixar. Treballar 

plegats, un gran valor del territori! 

Podeu trobar els seus productes a la Carnisseria El Pont de Camprodon. 

 

 ÀNEC EMBOCAT DEL MAS EL SERRADELL 

Al Mas El Serradell hi trobem potser l’única explotació de la comarca que treballa l’ànec. Criat 

en extensiu, es tanca durant tres setmanes per fer-li créixer el fetge amb blat de moro de 

primera qualitat cuit a la pròpia explotació. El resultat és un producte carni de gran sabor i 

fetges grassos espectaculars que podeu degustar als millors restaurants de la Vall. 

 

  TRUMFES DE LA COOPERATIVA RAMADERA DE MOLLÓ 

Al si de la Cooperativa Ramadera de Molló s’hi agrupen els productors de la Trumfa de la Vall 

de Camprodon. Aquesta patata, cultivada en un clima hostil i a gran alçada en terres fèrtils i 

amb labors tradicionals, té un gust excel·lent que recorda els fruits del bosc. La tardor és l’inici 

de la campanya i la podreu trobar als millors restaurants de la Vall. 


