
Vi blanc: Jardins de peralada (Empordà) o Baluarte (Verdejo)
Vi rosat: Jardins de peralada (Empo

Vi negre: Jardins de peralada

 

                                                          

 

Amanida de burrata amb tomàquet raf, salsa pesto i anxoves

Salmó marinat amb ceba encurtida, cruixents de blat de moro i buquet d’enciam

Cap i pota de vedella 

Costella de vedella Angus cuita a baixa temperatura 

Panegal a la brasa 

Sopa de formatge amb gelat de maduixa i avellanes garrapinyades

Mousse de gerds

Macedònia de fruita osmotitzada amb licors

Pa i aigua, refresc

 

Celler recomanat: 
Vi blanc: Jardins de peralada (Empordà) o Baluarte (Verdejo)

Vi rosat: Jardins de peralada (Empordà) o Amic rosat (Empordà)
Vi negre: Jardins de peralada (Empordà) o Unzu (Rioja) 

 

M E N Ú  D E L  D Í A  

Amanida de burrata amb tomàquet raf, salsa pesto i anxoves (supl. 2

ceba encurtida, cruixents de blat de moro i buquet d’enciam

Cap i pota de vedella amb calamarsets i tòfona 

Textures de carxofa amb pernil ibèric 

Fals risotto de quinoa amb verdures 

* * * * 

Arròs cremós de galera 

Costella de vedella Angus cuita a baixa temperatura i a la brasa amb arròs integral saltat amb 
panses i figues (supl. 2,5€) 

Panegal a la brasa amb pak choi, mini porro i reducció de pollastre

El nostre suquet de llobarro 

“Tajine” de xai amb olives i cuscús 

* * * * 

Textures de xocolata 

Sopa de formatge amb gelat de maduixa i avellanes garrapinyades

Mousse de gerds amb pa de pessic i gelat de fruita de la passió

Macedònia de fruita osmotitzada amb licors 

 

refresc o copa de vi a escollir del celler recomanat

* * * * 

28 €  iva inclòs 

Vi blanc: Jardins de peralada (Empordà) o Baluarte (Verdejo) 
(Empordà) 

 

(supl. 2€) 

ceba encurtida, cruixents de blat de moro i buquet d’enciam 

i a la brasa amb arròs integral saltat amb 

, mini porro i reducció de pollastre 

Sopa de formatge amb gelat de maduixa i avellanes garrapinyades 

ic i gelat de fruita de la passió 

a escollir del celler recomanat 
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