
SUGGERIMENTS

Canelons cruixents de confit d’ànec amb poma i salsa de vi

Melós de vedella amb el seu fondo

Cua de bou desossada al forn

Tataki de pop a la gallega amb textures de patata

Escamarlans gratinats amb all-i-oli

13,60

14,50

17,50

19,00

12,90

ENTRANTS FREDS

Amanida de formatge brie arrebossat i coulís de gruits del bosc

Amanida de salmó i mango amb vinagreta de fruits secs

Amanida de peus de porc cruixents amb ortigues de mar (desossats)

Tàrtar de quinoa, mango i alvocat

Anxoves de Cadaqués acompanyades de coca d’algues amb tomàquet

9,00

9,30

13,50

9,50

16,00
Disposem de pa sense gluten (+2,00 €)

Disposem de pa sense gluten (+2,00 €)
Recomanem acompanyar el foie amb una copa de vi dolç D.O. EMPORDÀ (+3,70€)

Disposem de pa sense gluten (+2,00 €)

Terrina de foie gras amb gelatina de moscatell, mango i germinats

Carpaccio de bou amb parmesà i oli de trufa

Carpaccio de bacallà amb flors, olivada i caviar d’alfàbrega

Pernil ibèric i torrades de pà amb tomàquet

15,90

9,80

9,50

19,50

ENTRANTES CALIENTES

Vieires amb parmentier, sèsam, oli fumat i el seu aire

Cargols a les tres salses (vinagreta, all-i-oli i tomàquet)

Calamars a la romana de la casa

Canelons de vieires, gambes i esbergínia amb salsa de cava

Musclos de roca a la planxa amb all i julivert

Escalopí de foiegras amb reducció de Pedro Ximénez

18,00

11,80

10,00

13,60

9,80

Recomanem acompanyar el foie amb una copa de vi dolç D.O. EMPORDÀ (+3,70€)

Gamba vermella a la planxa

Escamarlanets saltats i flamejats

17,50

17,80

12,50

IVA NO INCLÒS

CATALÀ



Costelletes de cabrit arrebossades

Entrecot de vedella

Entrecot de vedella amb salsa

Filet de vedella

Filet de vedella amb salsa

Mil fulles de pollastre mar i muntanya amb essència de caps de gamba

Espatlla de xai del pais al forn desossada

Peus de porc farcits de botifarra de perol amb salsa de bolets

Magret d’ànec amb poma i salsa de ratafia

Txuleton amb 45 dies de maduració (1/2 kg.)

Salses: Bolets, roquefort, pebre i     vi  

PEIXOS

Orada a la sal

Bacallà amb crosta de musselina d’all negre i cremós de bolets

Tataki de tonyina amb verduretes, misso i gelatina de wasabi

Supremes de rap amb salsa de vi blanc i safrà

Filet de Gall de Sant Pere amb reducció de cítrics i salsa de mojito

Turbó amb all i bitxo (tall)

Anques de granota amb salsa verda, cloïsses i emulsió d’alvocat i llima

Corvall amb fruits secs i mango

14,80

16,80

16,80

18,70

14,80

21,00

14,90

15,00

CARN

20,00

15,80

17,80

28,00

30,00

15,50

15,80

14,50

14,90

31,50

Aperitiu, 4 plats, prepostre i postre

MENÚ DEGUSTACIÓ

IVA NO INCLÒS

36,00

Aperitiu, 4 plats, prepostre, postre, aigua, vins i cafè

MENÚ DEGUSTACIÓ MARIDAT
58,00

TOTS ELS DIES DE LA SETMANA EXCEPTE FESTIUS - TAULA COMPLETA
MIGDIA FINS LES 14:30 H - NITS FINS LES 21:30 H

MENÚ INFANTIL 10,50

- Aperiti (patates xips)

- Plat a escollir:

     · Pasta bolonyesa (Pasta sense gluten +2,00 €)

     · Canelons

     · Salsitxes amb patates

     · Tires de pollastre arrebossades amb patates

     · Croquetes amb patates

- 1 beguda inclosa (aigua o refresc)

- Postres a escollir:

     · Bola de gelat

     (vainilla o xocolata)

     · Crema catalana

     · Escuma de iogurt

     · Sorbet de llimona

Sense gluten Sense lactosa

Per a més informació sobre alergògens no dubtin en
contactar amb l’encarregat

CATALÀ


