Grups / Grupos
(només al migdia / solo al mediodía)

PER PICAR / PARA PICAR
Amanida de brots tendres amb pernil ibèric, pinya, alvocat i encenalls de idiazábal
amb vinagreta de fruita seca
Ensalada de brotes tiernos con jamón ibérico, piña, aguacate y virutas de idiazábal con
vinagreta de frutos secos
Carpaccio de bacallà amb tàrtar de tomàquets, olivada, oli de tòfona i anet fresc
amb romesco i pipes de carbassa fregides
Carpaccio de bacalao con tartar de tomates, olivada, aceite de trufa i eneldo fresco con
romesco y pipas de calabaza fritas
Trinxat de col kale amb múrgoles, botifarra del perol i escamarlà
“Trinxat” de col kale con “múrgoles”, butifarra del perol y cigala
Croquetes casolanes i bombó de foie
Croquetas caseras y bombón de foie

SEGONS PLATS A ESCOLLIR/SEGUNDOS PLATOS A ESCOGER
Llom de bacallà amb panko, samfaina de verdures amb raïm i xoriço ibèric, pil pil de
plàncton i pols d’oliva negra
Lomo de bacalao con panko, pisto de verduras con uvas y chorizo ibérico, pil pil de plancton
y polvo de oliva negra
Saltat de calamarsons en la seva tinta sobre arròs de fajol, espinacs i emulsió de xili groc
Salteado de calamarcitos en su tinta sobre arroz de trigo sarraceno, espinacas y emulsión
de ají amarillo
Secret ibèric a baixa temperatura amb textures d’albergínia amb coca, ruca, parmesà i
poma a la sidra
Secreto ibérico a baja temperatura con texturas de berenjena con coca, rúcula, parmesano
y manzana a la sidra
Lingot de cua de bou guisada amb parmentier de romaní, meló i cebetes glacejades
Lingote de rabo de buey guisado, con parmentier de romero, melón y cebollitas glaseadas

BEGUDA / BEBIDA
1 per persona (aigua, copa de vi o refresc)
1 por persona (agua, copa de vino o refresco)

Preu menú iva inclòs / Precio menú iva incluido
27,00 €
Inclou pa, postre o cafè / Incluye pan, postre o café

