
Pernil ibèric amb pa de coca.*
Salmó curat a casa amb torradetes i mantega de fonoll.
Croquetes meloses de pernil ibèric.
Blinis de verat fumat, melmelada de pebrot i olivada.
Llagostí cruixent amb compota de poma, coco i canyella. (6un.)*
Tempura de carxofes amb salsa romesco.

Cuixa de pollastre farcida de fruits secs, cous cous de verdures i salsa de dàtils.
Magret d’ànec, maduixes, remolatxa i col llombarda.
Costella de porc ibèric desossada i glacejada, pack choy cruixent i puré de pastanaga.

Entrecotte amb graten de patata trufada i salsa de ceps.*
Filet de bou amb salsa de múrgoles i chips de yuca.**

Les Carns

Mandonguilles de carn i sèpia amb pèsols.
Lluç a la frecole de nous, espàrrecs verds i cloïsses.
Llobarro amb cremós de kalamata, porro escalivat i salseta d’anxoves.
Orada amb carbassa, curry groc i saltat de col i cansalada.
Turbot al forn amb samfaina, olives i salsa d’all escalivat. **

Els Peixos

Amanida Atenea: Mezclum d’enciams, salmó curat, espàrrecs, margallons, anxova i tonyina.

Amanida de pollastre escabetxat, llenties i maionesa de coco i curry.
Crema de pastanaga amb crumble de trompeta negra, favetes i ceba tendra.
Guisat de mongetes amb botifarra negra, sépia i escopinyes.
Caneló d’ànec amb beixamel de foie i suc de prunes.*
Penne a la carbonara de verdures, alfàbrega fresca i galetes de parmesà.
Graellada de verdures de primavera amb maionesa de xampinyons.
Cansalada a cuinada a baixa temperatura, espinacs, ceba tendra i cremós de coliflor.
Ou a baixa temperatura, espàrrecs verds amb pernil ibèric i parmentier de patata.

Els Entrants
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Tots els nostres plats son elaborats en el moment de la comanda i amb productes de primera qualitat.
Impostos
Inclosos



Els Arrossos de la Setmana

Inclou una beguda i el servei

Inclou aperitiu de benvinguda

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabtes i Diumenges

ARRÒS 
Arròs de verdures de primavera.

RISSOTO 
Rissoto a la milanesa.

ARRÒS MIXTE
Arròs mixte de sèpia i costelles.

ARRÒS
“Del senyoret“

ARRÒS MELÒS 
De foie i tòfona blanca

ARRÒS CALDÓS
Amb cloïsses i llagostins.

Confeccioni el seu menú amb plats de la carta

Aperitiu de celler
Entrant o plat per picar
Un peix o una carn, o si es prefereix un dels nostres arrossos diària
Les postres de la Nostra Carta

Menú Gastronòmic a la carta i arrossos

Impostos inclosos

Pa, cobert i servei 2,25 €

Tots els plats marcats amb un asterisc (*) tenen un increment de 2 €. ( en el menú gastronòmic )

Tots els plats marcats amb dos asterisc (**) tenen un increment de 4 €. ( en el menú gastronòmic )
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Impostos
Inclosos


