
E S P E C I A L  D I A  D E  R E I S  -  E S P E C I A L  D Í A  D E  R E Y E S

Burrata sobre grills de tomàquet Raf i xampinyons Portobello al Pesto
Burrata sobre gajos de tomate Raf y champiñones Portobello al Pesto

Espatlla Ibèrica amb pa de coca de l’Escala amb tomàquet
Paleta Ibérica con pan de coca de l'Escala con tomate

Tàrtar de salmó sobre “Chutney” de mango, caviar de Tobiko amb maionesa d’alvocat i wasabi, amb torrades de pa d’algues
Tartar de salmón sobre “Chutney” de mango, caviar de Tobiko con mayonesa de aguacate y wasabi, con tostadas de pan de algas

Crema de carbassa i foie poêlé amb crumble d’ametlles torrades al perfum de tòfona blanca
Crema de calabaza y foie poêlé con crumble de almendras tostadas al perfume de trufa blanca

Arròs cremós de bolets de temporada amb cruixent de cansalada
Arroz cremoso de setas de temporada con crujiente de tocino

Suprema de corball amb llit de carxofes i cloïsses al romesco
Suprema de corvina con base de alcachofas y almejas al romesco

Morro de bacallà amb musselina de sobrassada i mel sobre patates confitades
Morro de bacalao con muselina de sobrasada y miel sobre patatas confitadas

Melós de vedella glacejat amb el seu suc a la Ratafia, amb parmentier de moniato i castanyes
Meloso de tenera glaseada con su zumo a la Ratafia, con parmentier de boniato y castañas

Cuixa/espatlla de xai amb patates trencades i albergínies amb salsa al perfum de mistela
Pierna/espalda de cordero con patatas rotas y berenjenas con salsa al perfume de mistela

Amanida de fruites naturals amb gelatina de cítrics, menta i cava
Ensalada de frutas naturales con gelatina de cítricos, menta y cava

Biscuit Glacé amb xocolata desfeta
Biscuit Glacé con chocolate deshecho

Coulant de torró amb crema anglesa
Coulant de turrón con crema inglesa

Duet de gelats: Cafè i vainilla amb nous de Macadàmia
Dúo de helados: Café y vainilla con nueces de Macadamia

Cafè o infusió Café o infusión
Degustació de torrons i neules 

Degustación de turrones y barquillos

El celler – La bodega
Vi blanc i negre - Vino blanco y tinto “Els Joves” – D.O. Penedès

Cava Gran Amat Brut Nature – D.O. Cava
Aigua Mineral – Agua Mineral

Refresc o cervesa - Refresco o cerveza

Imprescindible confirmació de la reserva amb depòsit del 25% del total
Consulteu les nostres ofertes especials amb allotjament. 

Imprescindible confirmación de la reserva con depósito del 25% del total
Consulta nuestras ofertas especiales con alojamiento.

5 2 €
 

IVA INCLÒS - INCLUIDO

C H R I S T M A S

M E N U


