Per començar

Mitja ració

Amanida de gamba vermella amb cítrics,
alvocat i salicòrnia

19,00

Carpaccio de bou amb encenalls de parmesà,
fons de mostassa, brots i germinats

17,50

Amanida de favetes amb tàrtar de bolets,
bolets,
i amaniment de rave i menta

18,00

Tomàquets confitats amb sardines,
sardines,
mozzarella, espàrrecs i pesto de festucs

17,00

Canelons de llagostin
llagostins,
lagostins,
formatge fresc i verdures

10,80

19,00

Sopa freda
freda de pastanaga i taronja amb gingebre
gingebre
amb zamburinyes, avellanes i pinyons

17,50

Ou de Calaf i ceps amb porto
porto
espàrrecs i crema d’Idiazabal

17,00

Pernil ibèric D.O. Extremadura i pa amb tomàquet

14,00

26,00

Platets
Cruixent
Cruixents
ixents de gorgonzola
amb olives negres i tomàquet

11,50

Calamars a la romana
amb maionesa de soia

12,00

Lionese
Lioneses de foie gras
amb poma i endívia

18,50

Barquetes d’anxova
amb pebrot escalivat i ruca

18,50

Servei de pa / Pa sense gluten
Les persones que tinguin al·lèrgies alimentàries, preguem que
preguntin per la Maître

2,90/3,30

Del Mar
Saltat de mol·luscs
vieira, cloïssa, musclo i escopinyes
amb patates violeta i tirabecs, allioli d’avellanes

31,50

Llobarro a baixa temperatura amb ajoblanco
i Pedro Ximénez,, mongeta tendra amb calamarsons

32,50

Peix de Sant Pere amb salsa agredolça
agredolça i romaní
ravioli de llamàntol i verdures amb curri

31,50

Arròs caldós de rap i cloïsses amb plàncton

30,00

Verd de la Terra
Tagliatelle a l’ou amb bolets
bolets de temporada,
verdures, formatge Tou dels Til·lers i oli de tòfona

21,00

Muntany
ntanya
nya nevada
verdures amb quinoa i salsa d’ametlles

18,50

De la Terra
Vedella
Vedella xarolesa farcida de rossinyols
rossinyols
amb Fourme d’Ambert i wok de fideus amb verdures

30,00

Ànec canetó rostit amb el seu suc i mostassa,
mostassa,
patates amb farigola i cebetes glacejades

29,50

Carré de xai de Burgos amb salsa d’albercoc i clau,
clau,
piquillos amb samfaina

30,00

Filet de vaca frisona -5 any
anys
nys- amb fetge d’ànec
salsa d’estragó i rotllet vegetal

31,00

Per continuar

Mitja ració

Selecció de formatges
formatges nacionals

Xopet de porto Ruby 2,40 €

5,50

9,20

Els Dolços
Recomanem demanar les postres amb la comanda inicial

Pasta filo amb xocolata Guanaja (15 minuts)
i fruita de la passió

Xopet de Sauternes 3,90 €

8,00

2,70

Macedò
Macedònia de fruites
fruites amb gelea de reineta

8,00

Xopet de Pomme Verte Kuhri 3,30 €
Parfait semigelat
semigelat de crema catalana
amb teula de fruits secs

8,00

Xopet de Frangelico 2,50 €
Savari
Savarin de xocolata blanca
amb compota de fruits vermells i gelat de coco

8,00

Xopet de Malvasía de Sitges 3,50 €
Cheesecake amb maduixetes i nabius,
nabius,
sorbet de Pedro Ximénez

8,00

Liq
Liquat
uat de pinya
pinya amb toc de fonoll
i sorbet de gerds

7,20

Gelat de vainilla Bourbon amb cafè

7,20

Miniatures
Pasta filo amb xocolata Guanaja (15 minuts)
minuts)
i fruita de la passió

4,90

Cheesecake amb maduixetes i nabius,
nabius,
sorbet de Pedro Ximénez

4,90

Parfait semigelat
semigelat de crema catalana
amb teula de fruits secs

4,90

Preus en € amb 10% IVA inclòs

