
 
 

                                                          

 

Spaghuetti nero 

Gaspatxo de síndria amb llagostins cruixents

Arròs negre de cranc de clova tova amb allioli de safrà

Rom al forn amb patates a l’estil dels pescadors (supl. 1,5

Secret ibèric amb salsa de ratafia i poma verda

Tataky de bonítol amb salsa de soja i sèsam, tomata rostida i gel de llima

Entrama de vedella amb puré de patata

Mini coulant de xocolata amb bola de gelat de fruita de la passió

Crème brûlée de caramel amb compota de pera

Pa i

 

 

  
 

 

M E N Ú  D E L  D Í A  

El clàssic carpaccio de vedella 

Spaghuetti nero di seppia amb frutti di mare 

La nostra amanida caprese 

Gaspatxo de síndria amb llagostins cruixents 

Ous estrellats amb pernil ibèric 

* * * * 

Arròs negre de cranc de clova tova amb allioli de safrà 

Rom al forn amb patates a l’estil dels pescadors (supl. 1,5€)

Secret ibèric amb salsa de ratafia i poma verda 

de bonítol amb salsa de soja i sèsam, tomata rostida i gel de llima

Entrama de vedella amb puré de patata 

* * * * 

Mini coulant de xocolata amb bola de gelat de fruita de la passió

Crème brûlée de caramel amb compota de pera 

Textures de pinya 

Tiramisú de fruits vermells 

 

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

* * * * 

28 €  iva inclòs 

  

 

€) 

de bonítol amb salsa de soja i sèsam, tomata rostida i gel de llima 

Mini coulant de xocolata amb bola de gelat de fruita de la passió 
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