Encenalls de pernil Ibèric acabats de tallar
Pa de coca torrat amb tomàquet
Croquetes de carn d’olla amb emulsio de mostassa
Musclos al forn de llenya al estil Thai
Anelles de calamar a l’andalussa de cigrons amb maionesa cítrica
Caragols amb toc d’herbes aromàtiques

Entrecotte de vedella madurada 250 gr a la brasa amb patates roses
Bacallà a l’estin Lofoten amb suau crema de castanyes
Confit d’ànec cruixent amb niu de poma dolça de Lleida
Llom fresc de salmò amb mantega de salvia i Lasary Voatabia

Gelat de coco Chanel, menys chanel i més xocolata calenta
Amanida de fruites de temporada amb gelat de poma verda
Pastìs de formatge casolà amb coulis de fruits del bosc
Aigües, Refrescos
Hacienda Lopez de Haro D.O.Rioja (1 ampolla cada 3 comensals)
Cava Xenius Brut Nature

Cafés i infusions

Encenalls de pernil Ibèric acabats de tallar
Pa de coca torrat amb tomàquet
Foie Micuit amb torradetes Melba i mermel-lada de figues
Croquetes de llagostins amb mousselina de llima
Roll de capò amb beixamel trufada
Gambes cruixents amb romesco de nous
Risotto de ceps amb cruixent de formatges mediterranis
Caragols amb toc d’herbes aromàtiques
Tournedo Rossini amb llagrimes de Pedro Ximénez
Envoltini de llobarro amb gambes i arròs negre Bio saltat
Espatlleta de xai acabada al forn de llenya sobre patata panadera
Caldereta de rap amb musclos, i cloïses
Coulant de xocolata Belga amb gelat de coco
Raviolis de pinya amb gelat de menta i toffe
Esencia pura de tiramisú amb gomila d’Amareto i crumblee de cafè
Aigües, Refrescos
Llebre D.O. Costers del Segre (1 ampolla cada 3 comensals)
Cava Xenius Brut Nature

Cafés i infusions

Menu Infantil
PRIMERS
Rigatonis all’a bollognesa
Canelons de l’avia Gratinats

SEGONS
Hamburguesa de vedella a la brasa amb patates
Nuguets de pollastre
Croquetes de carn d’olla amb guarniciò
Costelles de xai a la brasa (Supl. 9)

POSTRES
Gelat al gust
Flam de la casa amb nata i cararmel
Ioghourt grec casolà
Pastìs de la celebracio

Beguda inclosa

13 € Iva inclòs

