
                                                          

 

Pa de Coca artesanal amb tomàquet de penjar i oli arbequina

Amanida de format

Ravioli de carbassó, albergínia i salmó marinat 

Les nostres croquetes de rostit de carn

Musclos de roca del Delta de l’Ebre a la brasa d’alzina i romaní

Arròs sec d’ànec rostit amb verdures i magret a la brasa

Peix del dia a la brasa amb kimchi, 

Filet de porc 100% ibèric amb poma caramel·litzada i salsa de ratafia

Tataky de vedella amb cabdells a la brasa i pa de brioix

Lass

Mousse de bergamota i maria lluisa amb fruits vermells

Quallada d’ovella i núvol de llet de cabra amb la nostra selecció de mels

 

PER PICAR  

Pa de Coca artesanal amb tomàquet de penjar i oli arbequina

Amanida de formatge blau glauc amb brioix i fruita i verdura de temporada

Ravioli de carbassó, albergínia i salmó marinat amb iogurt i emulsió d’alvocat

Les nostres croquetes de rostit de carn 

Musclos de roca del Delta de l’Ebre a la brasa d’alzina i romaní

* * * * 

SEGONS A TRIAR 

sec d’ànec rostit amb verdures i magret a la brasa 

Peix del dia a la brasa amb kimchi, verduretes a la brasa i reducció de rostit de pollastre

Filet de porc 100% ibèric amb poma caramel·litzada i salsa de ratafia

Tataky de vedella amb cabdells a la brasa i pa de brioix 

* * * * 

POSTRES A TRIAR 

Lassi de fruita de la passió amb fruita fresca 

de bergamota i maria lluisa amb fruits vermells 

Textures de xocolata 

Quallada d’ovella i núvol de llet de cabra amb la nostra selecció de mels

 

Pa i aigua, vi jardins de perelada 

* * * * 

45 €  iva inclòs 

*Preus segons estacionalitat del producte 
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