Entrants
Coca de sardines marinades i escalivada amb all i oli
Coca de sardinas marinadas y escalibada con “all i oli”

13,50€

Tàrtar de tonyina amb gelat de gaspatxo
Tartar de atún con helado de gazpacho

15,50€

Amanida de tomàquet ecològic amb bacallà, olivada i ceba de figueres
Ensalada de tomate ecológico con bacalao, olivada y cebolla de figueras

15,00 €

Cocktail de llagostins, alvocat i margallons amb escuma de coriandre
Cocktail de langostinos, aguacate y palmitos con espuma de cilantro

17,50 €

Garganelli amb espàrrecs i pernil de gla
Garganelli con espárragos y jamón de jabugo
Ou a baixa temperatura amb cansalada, crema de patata, ruca i oli de tòfona
Huevo a baja temperatura con panceta, crema de patata, rúcula y aceite de trufa
Caneló de xai amb beixamel d'idiazabal
Canelón de cordero con bechamel de idiazabal

13,50 €

Saltejat de pop, ous de sípia i algues amb aire de gambes
Salteado de pulpo, huevas de sepia y algas con aire de gambas

17,50 €

Fideuà d'ànec amb foie i kikos
Fideua de pato con foie y kikos

14,00 €
16,50 €

22,00 €

Calamar farcits de botifarra de perol, tomàquet, oliva kalamata, anet i bitxo
Calamar rellenos de butifarra de perol, tomate, aceituna kalamata, eneldo y guindilla

19,50 €

Principal
Bacallà amb “callos” de tonyina i edamame
Bacalao con callos de atún y edamame
Suquet de vieires, sèpia, nyoquis de tinta i maionesa de all cremat
Suquet de vieiras, sepia, ñoquis de tinta i mayonesa de "all cremat"
Peix de llotja amb picada de romesco
Pescado de lonja con picada de romesco
Lluç amb pil-pil de pebrot del piquillo i cocotxes
Merluza con pil-pil de pimiento de piquillo y cocochas
Tàrtar de vedella amb parmesà
Tartar de ternera con parmesano
Peu de porc a la planxa cruixent amb saltejat de verduretes
Pie de cerdo a la plancha crujiente con salteado de verduritas
Filet de vedella amb múrgules i pebre de kampot
Solomillo de ternera con colmenillas y pimienta de kampot
Magret d'ànec marinat, foie a la planxa i risotto d'ordi
Magret de pato marinado, foie a la plancha y risotto de cebada
Pa: 2,50€/ pax / Pan: 2,50 pax
Pa amb tomàquet: 3,00€/ pax / Pan con tomate: 3,00€
Preus amb IVA inclòs / Precios con IVA incluido
Agraïm ens mantingui informats d’al.lèrgies o intoleràncies
Agradecemos nos mantengan informados de alergias o intolerancias

26,50 €
23,50 €
27,00 €
26,50 €
25,00 €
19,50 €
27,00 €
22,00 €

MENU DEGUSTACIÓ
Tàrtar de tonyina amb gelat de gaspatxo
Tartar de atún con helado de gazpacho
Calamar farcits de botifarra de perol, tomàquet, oliva kalamata, anet i bitxo
Calamar rellenos de butifarra de perol, tomate, aceituna kalamata, eneldo y guindilla
Lluç amb pil-pil de pebrot del piquillo i cocotxes
Merluza con pil-pil de pimiento de piquillo y cocochas
Magret d'ànec marinat, foie a la planxa i risotto d'ordi
Magret de pato marinado, foie a la plancha y risotto de cebada
Escuma de crema catalana amb gelat de caramel
Espuma de crema catalana con helado de caramelo
39,60€

MENU DEGUSTACIÓ + MARIDATGE AMB CERVESES
Coca de sardines marinades i escalivada amb all i oli
Coca de sardinas marinadas y escalibada con “all i oli”
Anno 25- AktienBrauerei Kaufbeuren
Garganelli amb espàrrecs i pernil de gla
Garganelli con espárragos y jamón de jabugo
Blat Ràner - L’anjub
Suquet de vieires, sèpia, nyoquis de tinta i maionesa de all crema
Suquet de vieiras, sepia, ñoquis de tinta i mayonesa de "all cremat"
Westmalle dubble - Westmalle
Peu de porc a la planxa cruixent amb saltejat de verduretes
Pie de cerdo a la plancha crujiente con salteado de verduritas
Snakedoy - Flyingdog
Sacher de gerds
Sacher de frambuesa
Carolina de Sour - Milana & Malnombre
68,20€

Assortiment de formatges
Surtido de quesos
9,00 €

Escuma de crema catalana amb gelat de caramel
Espuma de crema catalana con helado de caramelo
7,50 €

Sacher de gerds
Sacher de frambuesa
7,50 €

Sopa de síndria amb gelat de mojito
Sopa de sandía con helado de mojito
7,50 €

Cucurutxo lemon pie
Cucurucho lemon pie
7,50 €

Copa de pinya colada
Copa de piña colada
7,50 €

Gelats: taronja sanguina, llimona y maduixa
Helados: naranja sanguina, limón, fresa
7,50 €

Cheese assortment
9,00 €

Catalan foam cream with caramel ice cream
7,50 €

Raspberry Sacher
7,50 €

Watermelon soup with mojito ice cream
7,50 €

Lemon pie ice cream cone
7,50 €

Ice creams: blood orange, lemon, strawberry
7,50 €

