ENTRANTS

Fougasse amb herbes
provençals i pesto
de tomàquet

3,70 €

a Gluten, fruits secs
(
)

Formatges artesanals
al tall
a(Gluten, lactosa)

s/p

Ostra No 2 especial
Normandia al natural
a

(Crustacis)

Ostra No 2 aigua de
cogombre, poma àcida
i caviar d’oli
a

3,50 €/u.

(Crustacis)

Ostra No 2 Kimchi i yuzu
a

3,00 €/u.

3,50 €/u.

(Crustacis)

PRIMERS

Amanida tèbia de remolatxa escalivada, stracciatella,
crumble, créixens

12,50 €

a(Fruits secs, lactosa, peix)

Ravioli de parmentier de ceps i tartufata amb cansalada ibèrica
i gelée de pernil
a

13,50 €

(Lactosa, bolets)

Gnocchi de patata i oliva negra, pil-pil de coliﬂor,
avellanes torrades

13,00€

a(Gluten, peix, ou)

Tàrtar de llobarro, gelée de gingebre, cruixent d’alga nori i arròs

14,50 €

a(Gluten, peix, soja)

Ou delectat a la seva pròpia closca, parmentier, anguila fumada,
escuma de carbonara i Tobiko
a

(Lactosa, peix, ou, gluten)

Plats disponibles de 12:00 a 23:30 h. / + 10% de suplement a la terrassa

5,90 €/u.

PEIXOS I MARISC

Vieires ofegades en fumet, gírgoles grogues, porro i gingebre
a(Peix, marisc, bolets)

Bunyols de bacallà, mató de llet fresca, mel de tartufo
a

12,50 €

(Crustacis, gluten, ou, lactosa)

Carpaccio de gamba, llima, llimona i estragó
a

15,40 €

(Ou, lactosa, marisc)

Llagostins en crosta de Brick, alfàbrega, cremós de marisc
a

13,50 €

(Peix, lactosa, ou, gluten)

Ou "pochè", fricassé de llamàntol, cremós de carbassa, espelette
a

8,90 €

13,00 €

(crustacis, gluten)

Ragout de corbina, escopinya i musclo amb taronja i coco
a(Peix, crustacis)

Bonítol marinat i fumat amb tomàquet i maionesa de Yuzu
a(Lactosa, peix, ou)

13,50 €
12,90 €

CARNS I AUS

Flam de foie gras caramel·litzat, formatge de cabra i codony

11,50 €

a (Lactosa, ou)

Planxat de brioche al porc Duroc conﬁtat, hoisin, cogombre i coriandre
a

(Lactosa, gluten)

Tàrtar de vaca, rovell d’ou al carbó vegetal, patata palla
a

9,00 €
13,00 €

(Gluten, ou, soja)

Caneló de rostit, porros a la brasa, suc de carn

13,40 €

a(Gluten, fruits secs, ou, soja)

Magret d’ànec a la brasa, tatín de poma i sobrassada

13,90 €

Pollastre Morú “Eco”, hummus a la cúrcuma, Baba Ganoush, menta i llima

11,50 €

a

(Fruits secs, sèsam)

Arròs sec de colomí i parfait dels seus fetges al moscatell
a

(Lactosa)

Plats disponibles de 12:00 a 23:30 h. / + 10% de suplement a la terrassa

15,50 €

