
Vi blanc: Jardins de peralada (Empordà
Vi rosat: Jardins de peralada (Empo

Vi negre: Jardins de peralada

 

                                                          

 

Saltat de mongeta tendra amb papada ibèrica i gamba vermella

Ravioli de carbassa i ametlla amb virutes de parmesà i caldo de pernil

Coca de burrata

Ou d’oca al plat amb samfaina (supl. 2,5

Arròs sec de sepionetes i allioli de gamba

Roger a la brasa amb salsa bearnesa i calçots (supl. 2,5

Orada 

Terrina de xai amb iogurt salat i bunyols d’albergínia

Entrama de vedella amb 

Caneló de pinya amb crema de xocolata blanca i cafè

Bunyols de xocolata negre amb gelat de yuzu

Crème brûlée

Pa i aigua, refresc

 

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

Vi rosat: Jardins de peralada (Empordà) o Gran Feudo (Navarra)
Vi negre: Jardins de peralada (Empordà) 

 

M E N Ú  D E L  D Í A  

La nostra versió del Sandwich Club 

Saltat de mongeta tendra amb papada ibèrica i gamba vermella

Ravioli de carbassa i ametlla amb virutes de parmesà i caldo de pernil

burrata amb espinacs i tomàquets confitats al romaní

Ou d’oca al plat amb samfaina (supl. 2,5€) 

* * * * 

Arròs sec de sepionetes i allioli de gamba 

Roger a la brasa amb salsa bearnesa i calçots (supl. 2,5€) 

Orada a la papillote amb herbes fresques 

errina de xai amb iogurt salat i bunyols d’albergínia 

Entrama de vedella amb parmentier de patata i vainilla i tocs d’all escalivat

* * * * 

Textures de maduixa 

Caneló de pinya amb crema de xocolata blanca i cafè 

Bunyols de xocolata negre amb gelat de yuzu 

Crème brûlée amb vainilla de Madagascar 

 

refresc o copa de vi a escollir del celler recomanat

* * * * 

28 €  iva inclòs 

) o Cigonyes (Empordà) 
rdà) o Gran Feudo (Navarra) 

 

Saltat de mongeta tendra amb papada ibèrica i gamba vermella 

Ravioli de carbassa i ametlla amb virutes de parmesà i caldo de pernil 

amb espinacs i tomàquets confitats al romaní 

 

de patata i vainilla i tocs d’all escalivat 

a escollir del celler recomanat 
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