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CATALÀ 

 

PER OBRIR BOCA 

 

Croqueta de rostit i pernil        2,00€ 

Croqueta de sobrassada i mel        2,00€ 

Patates braves amb allioli, sofregit picant i all escalivat    5,00€ 

Pernil ibèric de gla (60gr) i pa de coca amb tomàquet    16,50€ 

Bacallà en tempura, albergínia fumada i salsa tare     12,00€ 

Pa de coca amb tomàquet        3,00€ 

Pa de pagès          3,00€ 

Pa sense gluten (o pa de celíacs)       3,00€ 

 

PER COMPARTIR A TAULA 

 

Amanida de cabdells amb pollastre cruixent, ou mollet, i parmesà de 24 mesos 10,00€ 

Burrata amb tàrtar de tomàquet ecològic, créixens, brots i cruixent de pa   14,00€  

Tàrtar de remolatxa, poma àcida, alvocat i brots     12,00€ 

Ventresca de tonyina amb tàrtar de tomàquet dolç i piparres   14,00€ 

Ous amb parmentier de patata i sobrassada napada amb mel de canya  9,50€ 

Caneló de rostit amb salsa de foie i shitake      16,50€ 

Arròs sec amb papada cruixent, sardina fumada i verduretes   16,00€ 

Filet de bou amb terrina de patata, puré de ceps i foie    22,00€ 

Picanya de vaca vella amb albergínia fumada a la mostassa   17,50€ 

Espatlla de xai a baixa temperatura amb puré de pastanaga i vainilla  21,00€ 

Garrí amb puré de xirivia, pakchoi i salsa tare     19,50€ 

Tàrtar de filet de vaca vella amb torradetes i mantega de Cafè París  15,50€ 

Ceviche de corbina amb llet de tigre de mandarina     14,00€ 

Pop amb parmentier suau, ceba tendra rostida i kimchi    16,50€ 

Suprema de lluç de palangre amb pil pil cítric i verdures rostides   19,00€ 

Cua de rap amb papada cruixent i parmentier de coliflor    18,00€ 

Salmó amb quinoa vermella, remolatxa, daikon i salsa miso   18,00€ 

Tonyina salvatge amb verdures i salsa thai      19,00€ 
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REBOSTERIA 

 

Coulant de xocolata amb gelat d’avellana i galeta de cacau    6,50€ 

Crema catalana amb sucre cremat       5,00€ 

Torrija amb crema pastissera i gelat de vainilla     6,50€ 

Pastís de formatge Idiazàbal i pinya       6,50€ 

Baba au rhum amb xantillí de vainilla      6,00€ 

Tatin de poma amb crema de llet calenta i compota de poma   6,00€ 

 

 


