Gilda d’esqueixada XL

5,00 €

principals

entrants

per picar

El nostre Antipasto, Mortadela entofonada, Coppa, olives i formatge

14,00 €

Pa de vidre amb tomàquet de penjar i oli d’oliva Picual

3,00 €

Musclos “Côte d’Azur”

7,00 €

Croqueta de pollastre rostit ( preu unitat )

1,85 €

Escabetx de foie i escalunyes amb pa de debó

12,00 €

Coca de farina integral amb Sobrassada, nespres i ceba tendra

9,00 €

Bikini de ploma ibèrica, formatge cremós i emulsió d’herbes

9,00 €

Hummus de pèsols amb carbassó i tomàquet sec

8,00 €

Burrata amb Carbassa, tomàquet Cherri i pera caramel·litzada

9,00 €

Albergínia a la ﬂama, Dukkha, suc de rostit i mel

8,00 €

Porros conﬁtats amb Cecina i vinagreta cremosa de mostassa

8,50 €

Truita oberta de Carxofes i formatge Payoyo

8,00 €

Canelons de pollastre i gambes amb el suc dels seus caps

13,50 €

Arrossejat negre de ﬁdeus amb calamarsets i alioli verd

13,00 €

Tajine Grega de pop amb patata, olives de Kalamata, Tomàquet i Kale

18,00 €

Corvina a la brasa amb Celerí i ragú de coliﬂor i ametlles

15,00 €

Steak Tartar amb ou ferrat i xips de patates cassolanes

14,00 €

Arrós a la cassola amb botifarra de Perol i trompetes de la mort

12,00 €

Estofat de mandonguilles d’ànec a la Catalana

15,00 €

postres

“Bocado de la Reina” a la brasa amb Foie poêlé i reducció de Ratafía 16,00 €
Cheese cake de xocolata

6,00 €

“Recuit de drap” amb mel de l’Empordà i fruits secs garrapinyats

6,00 €

Pera a la taronja i safrà amb crema Catalana i Crumble

5,50 €

“Torta de aceite”, crema de llimona, poma al forn i farigola

6,00 €

Escuma de Gin mare amb fum de romaní i llima

5,50 €

Ració de pa , 2,00 €

