PRIMERS / PRIMEROS
Amanida cruixent de salmó amb formatge feta i vinagreta de mel i mostassa 12 €
Ensalada crujiente de salmón marinado con queso feta y vinagreta de miel i mostaza

Amanida de burrata amb rúcula, canonges, gelat d’api i vinagreta d’alfàbrega 12 €
Ensalada de burrata con rúcula, canónigos, helado de apio y vinagreta de albahaca

Caragols a la llauna amb allioli i romesco
Caracoles a la llauna con alioli y romesco

13 €

Foie micuit amb chutney de mango,cruixent de moresc i flors
Foie micuit con chutney de mango, crujiente de quicos y flores

16 €

Carpaccio de vedella amb gelat de Cabrales
Carpaccio de ternera con helado de Cabrales

10 €

Tallarins blancs i negres de calamar i tinta amb allets, picada d’avellana
i gambeta blanca de Tarragona

14 €

Tallarines blancos y negros de calamar y tinta, con ajitos, picada de avellana y
gamba blanca de Tarragona

Tàrtar de gamba amb fruits d’estiu i caviar d’arengada

12 €

Tartar de gamba con frutos de verano y caviar de arenque

Saltat d’escamarlans amb allets i bitxo

16 €

Salteado de cigalas con ajo y guindilla

Musclos de roca del xef

9€

Mejillones de roca del chef

Espàrrecs blancs “cojonudos” amb pernil ibèric i maionesa de gingebre 13 €
Esparragos blancos “cojonudos” con jamón ibérico y mayonesa de jengibre

SEGONS/SEGUNDOS
Orada a la sal amb salsa tàrtara i verdures tornejades

17,00 €

Filet de turbot a la planxa amb puré d’albergínia i sofregit a la donostiarra

23,00

Tataki de tonyina “Balfegó” amb maionesa de wasabi i sèsam

24,00 €

Dorada a la sal con salsa tártara y verduras torneadas

€

Filete de rodaballo a la plancha con puré de berenjena y refrito a la donostiarra

Tataki de atún “Balfegó” con mayonesa de wasabi y sésamo

Mar i muntanya de pop i papada amb maionesa de plàncton i cremós de patata a la gallega
Mar y montaña de pulpo y papada con mayonesa de plancton y cremoso de patata

18,00 €

a la gallega

Bacallà confitat amb alls, pèsols i puré de pastanaga

15,00 €

Romesquet de rap amb gambes i cloïsses

s/m

Secret ibèric amb puré de xirivia i reducció de vi amb maduixes

18,00 €

Bacalao confitado con ajos, guisantes y puré de zanahoria
“Romesquet” de rape con gambas almejas
Secreto ibérico con puré de chirivia y reducción de vino y fresas
Arròs caldós de llamàntol (Mínim 2 pax )

Arroz caldoso de bogavante (Mínimo 2 pax)

24,00 € p/p

Daus d’espatlla de xai a baixa temperatura amb mini verduretes de l’hort 18,00 €
Dados de de paletilla de cordero a baja temperatura con mini verduritas del huerto

Filet de vedella a la planxa amb mostassa i reducció de vi negre

25,00 €

Solomillo de ternera a la plancha con mostaza y reducción de vino tinto

POSTRES
Tiramisú casolà
Tiramisú casero

5,00

Crema de meló Cantaloupe amb gelat de pinyons caramelitzats
Crema de melón Cantaloupe con helado de piñones caramelizados

5,00

Crema catalana amb fruits vermells
Crema catalana con frutos rojos

4,50

Semifred de llimona amb gelatina de ron i menta
Semifrio de limón con gelatina de ron y menta

4,00

Gelat de mandarina amb fruita natural
Helado de mandarina con fruta natural

4,50

Croquetes de xocolata amb coulis d’albercoc
Croquetas de chocolate con coulis de albaricoque

6,00

Flam de coco amb pinya caramelitzada al ron
Flan de coco con piña caramelizada al ron

4, 50

Mousse de xocolata amb taronja confitada
Mousse de chocolate con naranja confitada

4,50

