
 
 

                                                          

 

Gaspatxo de préssec, escopinyes i 

Amanida de salmó amb ceba encurtida i tocs picants

Gyoza de carn de perol, calamar, col i la seva salsa

Pasta fresca amb carbonara de bolets,

Arròs

Guatlla rostida amb mantega i romaní

Tataky de vedella, puré de nyàmeres

Llucet 

Penegal a la brasa amb verdura de temporada i salsa de gamba vermella (supl. 1,5

Farcellet cruixent de pastanaga amb crema de formatge

Amanida de fruita osmotitzada amb espècies (

Crème brûlée

Pa i

 

 

  
 

 

M E N Ú  D E L  D Í A  

Gaspatxo de préssec, escopinyes i crumble d’algues 

Amanida de salmó amb ceba encurtida i tocs picants 

Gyoza de carn de perol, calamar, col i la seva salsa 

carbonara de bolets, papada ibèrica i ou poché (supl

Musclos de roca amb salsa marinera 

* * * * 

Arròs sec d’ànec rostit amb magret a la brasa 

Guatlla rostida amb mantega i romaní 

ky de vedella, puré de nyàmeres, mini verduretes i maionesa de soja

 al forn amb patates a l’estil dels pescadors 

a la brasa amb verdura de temporada i salsa de gamba vermella (supl. 1,5

* * * * 

Farcellet cruixent de pastanaga amb crema de formatge 

Pa amb oli i xocolata 

osmotitzada amb espècies (gingebre, pebre i cúrcuma) amb aigua de pinya

Crème brûlée amb vainilla de Madagascar 

 

Pa i aigua, refresc o copa de vi de la casa 

* * * * 

28 €  iva inclòs 

  

 

papada ibèrica i ou poché (supl. 2€) 

i maionesa de soja 

a la brasa amb verdura de temporada i salsa de gamba vermella (supl. 1,5€) 

, pebre i cúrcuma) amb aigua de pinya 
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