NADAL MENÚ PER GRUPS - 37€ (IVA inclòs)
Per compartir / Para compartir
Tartar de salmó lleugerament fumat amb alvocat, dauets d’albergínia, olives de
Kalamata i ous de truita de riu amb maionesa de wasabi

Tartar de salmón ligeramente ahumado con atún con aguacate, daditos de berenjena, aceitunas de
Kalamata, huevas de trucha con mayonesa de wasabi

Assortiment d’embotits ibèrics de gla i pa amb tomàquet
Surtido de embutidos ibéricos de bellota y pan con tomate

Pop a feira cruixent amb panko amb parmentier de carbassa a la tòfona i allioli de
pebre vermell

Pulpo a feira crujiente con panko con parmentier de calabaza a la trufa y alioli de pimentón

Plat de croquetes casolanes i bunyols de bacallà a la mel
Plato de croquetas caseras y buñuelos de bacalao a la miel

Segons plats a escollir / Segundos platos a escoger
Calamar de costa, arròs mariner de plàncton, tomàquet confitat a la llima i allioli negre
Calamar de costa, arroz marinero de plancton, tomate confitado a la lima y alioli negro

Llom de bacallà amb ratatouille de xoriço ibèric i espinacs amb mussolina de romaní i mel
Lomo de bacalao con ratatouille de chorizo ibérico y espinacas con muselina de romero y miel

Secret ibèric amb parmentier de patata al formatge de cabra, raïm, parmesà i ruca amb
oli de fines herbes

Secreto ibérico con parmentier de patata al queso de cabra, uva, parmesano y rúcula con aceite de
finas hierbas

Mil fulles de magret d’ànec amb foie i poma caramel·litzada i bouquet de rúcula i parmesà
Mil hojas de magret de pato con foie y manzana caramelizada y bouquet de rúcula y parmesano

INVITACIÓ
COPA DE
CAVA
I després de
sopar... música
amb DJ i copes

Postres
Sorbet de mandarina o llimona o tiramisu casolà
Sorbete de mandarina o limón o tiramisu casero

Neules i torrons
Neulas y turrones

Begudes/Bebidas
Vi negre Añares criança (1 ampolla cada 3 persones)
Vino tinto Añares crianza (1 botella cada 3 personas)
Aigua o refresc / Agua o refresco
Cafè/Café

