
PER COMPARTIR... / PARA COMPARTIR...
 

Amanida tèbia de cua de llagostins cruixents, tallarines de sèpia i 
vinagreta d'alvocat

Ensalada tibia de colas de langostinos crujientes, tallarines de sepia y 
vinagreta de aguacate

 
Calamars a l'andalusa amb curri i cítrics

Calamares a la andaluza con curri y cítricos
 

Croquetes de gamba vermella
Croquetas de gamba roja

 
Coca de vidre amb tomàquet i pernil ibèric
"Coca de vidre" con tomate y jamón ibérico

 
Xarrup d'escudella de Nadal amb galets i pilotilles

Vasito de escudella de Navidad con galets y pelotillas
 

SEGONS A ESCOLLIR... / SEGUNDOS A ESCOGER...
 

Suprema de llobarro amb escamarlans, emulsió dels seus caps i parmentier de 
patata amb tòfona

Suprema de lubina con cigalas, emulsión de sus cabezas y  parmentier de 
patata con trufa

 
Rodó de pollastre de Nadal farcit de pinyons i panses amb poma rostida al forn

Redondo de pollo de Navidad relleno de piñones y pasas con manzana 
rustida al horno

 
POSTRES A ESCOLLIR... / POSTRE A ESCOGER...

 
Mousse de xocolata negra amb melmelada de taronja amarga i crumble

Mousse de chocolate negra con mermelada de naranja amarga y crumble
 

Textures de crema catalana, pinya i almívar de cacau
Texturas de crema catalana, piña y almíbar de cacao

 
Torrons i neules

Turrones y neulas
 

Celler: Oriol Blanc D.O Empordà, Coma de Vaixell D.O Empordà i Cava ATRoca Bruta Reserva
Bodega: Oriol Blanc D.O Empordà, Coma de Vaixell D.O Empordà y Cava ATRoca Bruta Reserva

 
Aigua, cafè i infusions

Agua, café e infusiones
 
 
 
 

45,50€/persona IVA inclòs

MENÚ DE NADAL
MENÚ 1



PER COMPARTIR... / PARA COMPARTIR...
 

Xarrup de crema de carbassa amb vieira i rossinyols
Vasito de crema de calabaza con vieira y rebozuelos

 
Foie micuit amb xutney de poma i reducció de vinagre de Cabernet Sauvignon

Foie micuit con xutney de manzana y reducción de vinagre de Cabernet Sauvignon
 

Caneló d'ànec amb foie i salsa de ceps
Canelón de pato con foie y salsa de boletus

 
Steak tartar de vedella
Steak tartar de ternera

 
Ou de guatlla estrellat amb patates palla, tòfona i pernil ibèric

Huevo de codorniz estrellado con patata paja, trufa y jamón ibérico
 

Escamarlans oberts a la planxa amb oli d'oliva verge extra
Cigalas abiertas a la plancha con aceite de oliva virgen extra

 
SEGONS A ESCOLLIR... / SEGUNDOS A ESCOGER...

 
Llom de rap al forn amb salsa d'ametlles i llagostins flambejats sobre llit de patata

Lomo de rape al horno con salsa de almendras y langostinos flambeados sobre lecho de patata
 

Filet de vedella amb salsa de tòfona i mini verdures amb bolets
Filete de ternera con salsa de trufa i mini verduras con setas

 
Espatlla de xai rostida al forn amb cebetes i cremós de formatge Tou de Til·lers

Espalda de cordero rustida al horno con cebollitas y cremoso de queso Tou de Til·lers
 

POSTRES A ESCOLLIR... / POSTRE A ESCOGER...
 

Pastís calent de xocolata negra amb gelat de vainilla
Pastel caliente de chocolate negro con helado de vainilla

 
Sopa de maduixa amb gelat de iogurt i crumble
Sopa de fresa con helado de yogur y crumble

 
Torrons i neules

Turrones y neulas
 

Celler: Costers D.O Penedès, Coma Fredosa 2014 D.O Empordà i Cava ATRoca Bruta Reserva
Bodega: Costers D.O Penedès, Coma Fredosa 2014 D.O Empordà y Cava ATRoca Bruta Reserva

 

Aigua, cafè i infusions

Agua, café e infusiones

 
58,00€/persona IVA inclòs

MENÚ DE NADAL
MENÚ 2


