
c/ Sant Pere – 25656 CONQUES
Entrada peatonal per Portal Nou, o desde plaça de l’Esglèsia.
Telf. 676 36 80 08

Benvinguts a Cal Jou

A taula trobareu  pa fet a casa i un oli 
excel.lent del poble veí de Figuerola.  Gaudiu de 
l’or líquid i el pa acabat de fer mentre 
preparem les vostres viandes.



APERITIUS    
OLIVES (amb pinyol o farcides anxova) 3,00 €
ESCOPINYES de Galicia en conserva 8,75 €
NAVALLES JOSE PEÑA en oli 10,50 €
MUSCLOS ESCABETX JOSE PEÑA                                         7,00 €
PATATES XIPS  SARRIEGUI 150 grs 3,25 €
PATATES XIPS  SARRIEGUI 50 grs 2,00 €
GILDA 2,00 €

PER PICAR
Croquetes de Cal Jou  (100% cassolanes, 6 uts) 12,00 €
·      de Corder 
·     de Pollastre 
MIX DE CROQUETES (8 uts) 16,00 €
Carpaccio de bacalla (amb tomàquet natural) 16,00 €
Carpaccio de pop amb pimentón de la Vera 16,00 €
Carpaccio de gambó (amb llima i jinjebre) 18,00 €
Morcilla artesana (de Lerma, Burgos) 12,00 €
Pernil  Ibèric de Bellota 100 grs 25,00 €
Taula de formatges (6 varietats, del Pallars i més enllà) 26,00 €
Ració Truita de Patata  (ous Eco i trumfes del Pirineu) 6,00 €

Pa torrat amb tomàquet 2 €  / persona

Iva 10% inclós.



PRIMERS
AMANIDA (varía segons producte de temporada) 8,50 €

ESCALIVADA AMB ANXOVES DEL CANTÀBRIC                   16,00 €

CANELÓNS D’ESCALIVADA (2uds).     vegà   14,00 €

CANELONS CAL JOU  19,00 €

 De cuixa de Xai lletó al forn, bolets, panses i beixamel cassolana.  

ARRÒS DE VERDURES I BOLETS vegà 20,00 €

OLLA PALLARESA 18,00 €

MIGAS DE PASTOR (Navarra) 16,00 €

ESPAGUETTI de la tieta Aurèlia 9,00 €

Pasta italiana,  Tomàquet natural saltejat amb pebrot verd i xoriç dolç

Iva 10% inclós.

El pollastre eco fa la base de caldo durant hores al forn de llenya  , afegim col, 
llegum, mandonguilles, carn de porc i fideus..  Servim Olla de fang 1 lt per ració

Verdures i bolets son la base d’aquest arròs,  amb Heura

Durant molts anys les migues han estat l'aliment fonamental dels pastors de la 
Vall de Roncal a Navarra.      Els seus ingredients: llard, aigua, sal i pa.   Diuen 
que el fonamental és el tall de les migues, però també el tipus de pa i la ma per 
remenar durant hores tenen el seu què.  Afegim els bolets de primavera.



SEGONS
¼ XAI LLETÓ (min 2 persones)  cal encomanar 32,00 € /persona

COSTELLA SENCERA DE PORC AL FORN  19,00 €

TXULETA d.o. RETINTO - DRY AGED  (De 1kg a 2,6kg ) 80 €/kg

TXULETA d.o. RETINTO - 30  DIES (De 1kg a 2,5kg ) 60 €/kg

PEUS DE PORC GUISATS amb rovellons i picada 18,00 €

Peus de porc Eco Gascón,  amb picada i rovellons.  Llepadits

BUTIFARRA a la brasa 10,00 €

GIRELLA   brasa                9,00 €

COSTELLES DE CORDER LLETÓ brasa  24,00 €

Iva 10% inclós.

Porc ecològic i de producció extensiva al Solsonés, fem el costellar sencer  al forn 
de llenya.  Torrem al moment de servir.    

Els animals amb D.O. Retinto són de gran proporcions i s’empraven per a 
treballs agrícoles abans de la mecanització del camp. Destinats a la producció de 
carn,   romanen en llibertat tota la seva vida alimentant-se de pastures, branques 
i glans que troben en la devesa de forma natural,. El color de la seva pell és vermell 
intens, la qual cosa dóna nom a la raça.  Maduració superior a 90 dies

Corder lletó de Burgos, raça Churra, de gust suau, tendre i melós,   Cuit a baixa 
temperatura al forn de llenya. El "lechazo asado" de tota la vida. A la Vila Ducal 
de Lerma, Burgos,  poble del meu pare i els meus avis, molt presents al nostre local, 
l'aroma del "lechazo" inunda els carrers anunciant l'arribada de visitants que 
busquen bon xai, bon pa i bon vi.   Per compartir i llepar-se els dits.



Extra de pa 2,00 €

Allioli 1,00 €
Seques saltejades 2,00 €
Trumfos del Pirineu 3,00 €

 
Gelats  5,00 €
(Gingebre, Rosa, Violeta, Timó, Vainilla, Xoco amarg, Xoco amb llet, ) 
Sorbets (vegà) 5,00 €
(Timó, Espígol, Llimona amb menta, Mojito,  Maracuià)
Tiramissú de la casa. 6,00 €

Flam de la casa 5,00 €

Crema catalana de la casa. 5,00 €

Pastís de formatge de la casa   8,00 €
Al forn de llenya, amb confitura de fruits vermells casolana
Mató  (amb mel del Pallars i nous) 5,00 €

El Pijama!!  (es recomana per compartir) 14,00 €

Tarta de Santiago amb xarrup PX 4,50 €

FILIBERTO    6,00 €
Iva 10% inclós.

SUPLEMENTS

POSTRES


