MENU 20,50€
- ENTRANTS -

- ENTRANTES -

AMANIDA DE QUINOA
i espinacs amb raïms i ametlles

ENSALADA DE QUINOA
y espinacas con uvas y almendras

MUSCLOS DE ROCA
al vapor amb un toc de pebre i llimona

MEJILLONES DE ROCA
al vapor con un toque de pimienta y limón

TÀRTAR DE VACA
a la mostassa amb pa torrat

TARTAR DE VACA
a la mostaza con pan tostado

CANELÓ DE ROSTIT +3 €
amb salsa de foie i tòfona

CANELÓN DE ASADO +3 €
con salsa de foie y trufa

- SEGONS -

- SEGUNDOS -

LLOM DE PORC
a la llosa amb patates rostides

LOMO DE CERDO
a la piedra con patatas asadas

RAVIOLIS DE MOZZARELLA
al forn amb tomàquet i pisto

RAVIOLIS DE MOZZARELLA
con tomate natural y pisto

BACALLÀ CONFITAT
amb arròs de carxofes

BACALAO CONFITADO
con arroz de alcachofas

MAGRET D’ÀNEC +3 €
amb salsa de figues confitades

MAGRET DE PATO +3 €
con salsa de higos confitados

- POSTRES -

- POSTRES -

CREMA CATALANA
amb sucre cremat i carquinyolis

CREMA CATALANA
con azúcar quemado y carquiñolis

MOUSSE DE LLIMONES
amb galeta d’ametlles i llima

MOUSSE DE LIMONES
galleta de almendras, gelée y lima

TATIN DE POMA
tebi amb gelat de nata

TATIN DE MANZANA
templada con helado de nata

XOCOLATA +3 €
en textures

CHOCOLATE +3 €
en texturas

EL MENÚ INCLOU PA I AIGUA

EL MENÚ INCLUYE PAN Y AGUA
Plat vegetarià | Plato vegetariano

En cas d’al·lèrgia, el nostre equip l’ajudarà amb els canvis o plats alternatius.
No podem garantir que els nostres plats estiguin totalment lliures d’al·lèrgens.
En caso de alergia, nuestro equipo le ayudará con los cambios o platos alternativos.
No podemos garantizar que nuestros platos estén totalmente libres de alérgenos.

CAT | E S P

IVA inclòs | IVA incluido

SEMPRE ALS MIGDIES I VESPRES FINS A LES 20.30 h
SIEMPRE AL MEDIODÍA Y CENAS HASTA LAS 20.30 h

