MENÚ GRAN ÀPAT

Pa i entreteniments
*
Ostra de Marennes amb ponzu i escal·lònia
*
Terrina de foie-gras d’ànec chutney de poma al forn i brioix
*
Caviar imperial Oscietra amb parmentier i festuc
*
Vieira lacada i tupinambo
*
Caneló Gaig amb crema de tòfona
*
Llobarro de subhasta i textures de coliflor
*
Colomí de Bresse rostit i el seu perfecte
*
Taronja, pinyons i xocolata Opalys
*
Xocolata manjari amb fruits secs
135
OPCIONAL
Selecció de formatges artesanals
15
Maridatge
80

Preu en euros. IVA inclòs.
En cas d’al·lèrgies o intoleràncies alimentàries, si us plau, consulteu al nostre personal.

ENTRANTS
Ostres de Marennes amb ponzu i escal·lònia (5uts)					
32,00
Duo de tartars, tonyina i llobarro							39,00
Crema d’arrel d’api, ou escalfat i pernil 						
26,50
Terrina de foie-gras d’ànec, chutney de pomes al forn i brioix				
29,50
Rotllets freds de verduretes i cranc							32,50
Caviar imperial Oscietra (50g.). Servit amb dos temps			
120,00
Canelons Gaig amb crema de tòfona 						
28,00

PEIXOS
Vieires lacades i tupinambo								34,00
Llenguado de llotja amb endívia vaporitzada i celerí encurtit				
42,00
Llobarro de subhasta i textures de coliflor						
42,00
Turbot salvatge, porros i pil-pil								39,50
Llamàntol blau en suquet i patates raté						
48,00

ARROSSOS
(20 min. / preu per persona)
Arròs mariner de calamars i eriçons de mar						
Risotto amb bolets de La Cerdanya i formatge cheddar del Molí de Ger 		

37,00
29,00

CARNS I AUS
Steak tàrtar de vedella al calvados, cremós de mostassa i patates crocants
34,00
Filet de vaca del país, amb parmentier i salsa Perigord				
36,00
Peu de porc farcit de confit i tiró al forn 						
29,00
Garrí cruixent desossat amb amanida de fruits vermells i ceba			
34,00
Espatlleta de xai de llet rostida							42,00
½ Colomí de Bresse en dues coccions amb el seu perfecte i foie-gras 		
42,00
Pa i entreteniments 5,50 (si us plau, avisi al nostre personal si no desitja que se li serveixin).
Preu en euros. IVA inclòs.
En cas d’al·lèrgies o intoleràncies alimentàries, si us plau, consulteu al nostre personal.

POSTRES
La nostra crema catalana
8,00
Gerds, festuc i iogurt
10,00
Tatin de poma i gelat de vainilla
10,00
Torradeta de Santa Teresa, fruits vermells i gelat de canyella
11,00
Taronja, pinyons i xocolata Opalys
11,00
Xocolata Manjari amb fruits secs
14,00
Selecció de formatges
16,00

Preu en euros. IVA inclòs.
En cas d’al·lèrgies o intoleràncies alimentàries, si us plau, consulteu al nostre personal.

