Per compartir...Para compartir
Pernil Joselito i pa de coca de vidre amb tomata
Jamón Joselito y pan de coca de cristal con tomate

18.50€

Duo d’ostres Gillardeau nº3. Una amb la seva perla i l’altre un xic picant amb algues
Dúo de ostras Gillardeau nº3. Una con su perla y otra un poco picante con algas

11.00€

Gaspatxet d’avellanes amb gelat de formatge de cabra i olives kalamata
Gazpachito de avellanes con helado de queso de cabra y olivas kalamata

13.00€

Laminat de Black Angus, vinagreta de mel i soja i gelat de mostassa
Carpaccio de Black Angus, vinagreta de miel y soja y helado de mostaza

13.50€

Torró de foie amb xocolata i pera al cardamom
Turrón de foie con chocolate y pera al cardamomo

16.00€

Llobarro flamejat, avellana torrada, cítrics i bolets
Lubina flameada, avellana tostada, cítricos y setas

16.00€

Moll de l’os amb carxofes confitades, vieires i tòfona
Tuétano con alcachofas confitadas, vieiras y trufa

23.00€

Tàrtar d’escamarlà, el seu suquet i nyoquis de patata
Tartar de cigalas con su suquet y ñoquis de patata

21.50€

Rostit de pollastre de pagès amb gambes de Palamós
“Rustido” de pollo de payés con gambes de Palamós

20.00€

Papillota de pèsols amb escopinyes llima i menta
Papillote de guisantes con berberechos lima y menta

17.00€

Sípia amb pèsols
Sepia con guisantes

18.00€

Pop a la brasa, col kimchi, Parmentier de patates i “migas” amb pebre vermell de la Vera
Pulpo a la brasa, col kimchi, Parmentier de patatas y migas con pimentón de la Vera
17.50€
Cocotxes de bacallà amb salsa verda
Cocochas de bacalao con salsa verde

17.00€

Royal de vedella amb foie, nyàmeres i cebetes brasejades
Royal de ternera con foie, tupinambo y cebolletas braseadas

22.00€

Molla negre a la brasa amb albergínia i pebrot escalivat
Brótola a la brasa con berenjena y pimientos asados

18.00€

Carrat de xai amb favetes saltades i menta
Carré de cordero con habitas salteadas y menta

22.00€

Servei de pa per persona/ Servicio de pan por persona 3.70€
Preus amb IVA inclòs /Precios con IVA incluido

Els arrosos…Los arroces
Ànec 5 Aglans, el seu arròs i taronja
Pato “5 Aglans” , su arroz y naranja

19.00€

Arròs mar i muntanya de calamars amb costella de porc i all i oli d’all negre
Arroz mar y montaña de calamares con costilla de cerdo y alioli de ajo negro

21.00€

Arròs negre de sepionetes i allioli de julivert
Arroz negro de sepias pequeñas y alioli de perejil

23.00€

Arròs de verdures amb romesco
Arroz de verduras con romesco

16.50€

Per acabar… Para terminar
Trifàsic de xocolata, cafè i Baileys
Trifásico de chocolate, café y Baileys

9.00€

Maduixes amb nata, alfàbrega i xocolata blanca
Fresas con nata, albahaca y chocolate negro

9.00€

Cuba libre
Cuba libre

9.00€

Tatin de pera, vainilla i canyella
Tatin de pera, vainilla y canela

9.00€

Preus amb IVA inclòs /Precios con IVA incluido

