`xÇØ D
TÑxÜ|à|â
Xarrups de pinya amb pernil
Tastet de full amb compota de poma, micuit de fioe i reducció de Porto
Fustes d’embotits amb coca de vidre
Arròz cremós amb ceps i gambes
Cloïsses a la marinera
Calamars a l’andalusa
Escamarlans amb all i julivert

fxzÉÇ ÑÄtà t àÜ|tÜ
Bacallà al forn, calamars, gambes, romesco i cruixent de carxofa
o
Medallons de galta de porc amb patata emmascarada i bolets

cÉáàÜxá
VxÄÄxÜ `tÄÄÉÄxá? Vtät | Vty¢
PREU DEL MENÚ.......... 28€

`xÇØ E
TÑxÜ|à|â
Vaset de mousse de foie, mango i perles de soja
Broqueta de meló amb pernil
Cons de tomàquet farcits de salpicó de cranc i gambes
Assortit de formatges amb coca de vidre
Calamars a la planxa amb all i julivert
Tastet de fideuà amb all i oli
Broqueta de llagostí cruixent amb romesco

fxzÉÇ ÑÄtà t àÜ|tÜ
Espatlla de xai al forn amb suc de rostit i patata graten
o
Suprema de lluç amb parmentier de patata, alls tendres, polpa de
tomàquet i xips cruixents de moniato

cÉáàÜxá
VxÄÄxÜ `tÄÄÉÄxá? Vtät | Vty¢á
PREU DEL MENÚ.......... 29 €

`xÇØ F
TÑxÜ|à|â
Xarrup de meló amb pernil d’aglà
Cullereta de pop amb poma i vinagreta vermella
Ous de guatlla amb torradetes de sobrassada de Mallorca
Brandada de bacallà amb tempura
Tastet d’arròs negre amb sípia
Cloïsses amb ceba i llimona
Escamarlans saltats

fxzÉÇ ÑÄtà t àÜ|tÜ
Melós de vedella amb suc de rostit i estofat de bolets
o
Tronc de lluç amb llagostins i el suc de la seva cocció

cÉáàÜxá
VxÄÄxÜ `tÄÄÉÄxá ? Vtät | Vty¢á
PREU DEL MENÚ.......... 30 €

`xÇØ G
TÑxÜ|à|â
Broquetes de pinya amb encenalls de pernil d’ànec
Tastet de full amb compota de poma, micuit de foie i reducció de Porto
Coca de vidre amb sobrassada i parmesà
Croquetes de ceps i pernil ibèric
Mini viena de pebre vermell, hamburguesa i ceba caramel·litzada
Escopinyes saltejades amb all i julivert
Tallarines de calamars blancs i negres

fxzÉÇ ÑÄtà t àÜ|tÜ
Entrecot de vedella al grill amb xampinyons al punt de sal i patata al caliu
O
Bacallà al forn amb llit d’alls tendres i calamars amb parmentier de patata

cÉáàÜxá
VxÄÄxÜ `tÄÄÉÄxá? Vtät | Vty¢
PREU DEL MENÚ.......... 34 €

