
MENÚ DILLUNS | LUNES 

 

Aperitiu de la casa | Aperitivo de la casa 
 
 
Burrata amb espaguetis vegetals i romesco d’anxoves amb olives  
Burrata con espaguetis vegetales y romesco de anchoas con aceitunas  

Gaspatxo de préssec amb foie, pernil d’ànec i oli de vainilla 
Gazpacho de melocotón con foie, jamón de pato y aceite de vainilla 

Pèsols amb allada i gambes, coll de porc, braó de pernil i algues 
Guisantes al ajillo con gambas, papada, codillo de jamón y algas 

Pebrots de piquillo farcits de guacamole, tonyina marinada i salsa de tamariu lleugèrament picant 
Pimientos de piquillo rellenos de guacamole, atún marinado y salsa de tamarindo ligéramente picante 

********** 

Pop de roca amb patates confitades i tirabecs amb pernil ibèric 
Pulpo de roca con patatas confitadas y tirabeques con jamón ibérico 

Calamars a la planxa amb guarnició 
Calamares a la plancha con guarnición 

Ventall de porc ibèric marinat, puré d’albergínia fumat i formatge de cabra 
Abanico de cerdo ibérico marinado, puré de berenjena ahumado y queso de cabra 

Xai a la graella amb guarnició 
Cordero a la parrilla con guarnición 

 
 

POSTRE I POSTRE 
 
Amanida de fruita de temporada amb gelat 
Ensalada de fruta de temporada con helado 
 
Pastís de llimona amb gerds i merengue d’alfàbrega  
Tarta de limón con frambuesas y merengue de albahaca 
 
Assortiment de formatges 
Surtido de quesos 
 
Pastís d’avellana i xocolata 
Tarta de avellana y chocolate 
 
 
 

39.50 € (IVA Inclòs / Incluido) 

Mini-Menú: 30 € (1 plat / 1 plato + postre) 

 

 



MENÚ DIMARTS | MARTES 

 

Aperitiu de la casa | Aperitivo de la casa 

 

Amanida de quinoa amb verdures escabetxades, llagostins i patata confitada 
Ensalada de quinoa con verduras escabechadas, langostinos y patata confitada  
 
Sopa freda de cireres amb tomàquet, seitons i formatge de cabra 
Sopa fría de cerezas con tomate, boquerones y queso de cabra 

 
Albergínia rostida amb pernil d´ànec, anous i salsa de roquefort amb taronja 
Berenjena asada con jamón de pato, nueces y salsa de roquefort con naranja 
 
Raviolis de tinta farcits de bacallà amb bolonyesa marina, Idiazàbal i salicornia 
Raviolis de tinta rellenos de bacalao con boloñesa marina, Idiazábal y salicornia 

********** 

Lluç al vapor amb verdures i salsa bearnesa 
Merluza al vapor con verduras y salsa bearnesa 
 
Salmó a la planxa amb guarnició  
Salmón a la plancha con guarnición 

Mini galtes de porc cuites amb foie, puré d’apirabe i salsa de oporto 
Mini carrilleras de cerdo con foie, puré de apionabo y salsa de oporto 
 
Magret d’ànec a la graella amb guarnició 
Magret de pato a la parrilla con guarnición 
 
 

POSTRE I POSTRE 
 
Amanida de fruita de temporada amb gelat 
Ensalada de fruta de temporada con helado 
 
Creme brulèe amb emulsió de poma rostida, crumble de canyella i gelée de Calvados 
Creme brulèe con emulsión de manzana asada, crumble de canela y gelée de Calvados 
 
Assortiment de formatges 
Surtido de quesos 
 
Mousse de coco i pinya 
Mousse de coco y piña 
 

 

 

39.50 € (IVA Inclòs/Incluido) 

Mini-Menú: 30 € (1 plat / 1 plato + postre) 



MENÚ DIMECRES | MIÉRCOLES 

Aperitiu de la casa | Aperitivo de la casa 

 

Amanida de pop de roca amb patates, tomàquets confitats i endívies 
Ensalada de pulpo de roca con patatas, tomates confitados y endibias 
 
Gaspatxo de cogombre amb mongeta verda, burrata i sardines marinades 
Gazpacho de pepino con judías verdes, burrata y sardinas marinadas 
 
Saltejat de tirabecs amb pernil i escopinyes amb salsa verda 
Salteado de tirabeques con jamón y berberechos en salsa verde 
 
Raviolis de foie amb salsa de préssec, amanida d’alga Wakame i oli de farigola 
Raviolis de foie con salsa de melocotón, ensalada de alga Wakame y aceite de tomillo 
 
********** 

Calamars amb chutney de mango, pèsols, rúcula, oli de tinta de calamar i cacahuets 

Calamares con chutney de mango, guisantes, rúcula, aceite de tinta de calamar y cacahuetes 

 

Tonyina a la planxa amb guarnició 

Atún a la plancha con guarnición 

Risotto de carbassa amb ceps, pernil d’ànec i carabinero a la graella 

Risotto de calabaza con boletus, jamón de pato y carabinero a la parrilla 

 

Entrecot de vedella a la graella amb guarnició 

Entrecot de ternera a la parrilla con guarnición 
 
 

POSTRE I POSTRE 

Amanida de fruita de temporada amb gelat 
Ensalada de fruta de temporada con helado 
 
Cireres estofades amb escuma de regalèssia, corcant d’avellanes i gelat de vainilla 
Cerezas estofadas con espuma de regaliz, crocante de avellanes y helado de vainilla 
 
Assortiment de formatges 
Surtido de quesos 
 
Massini 
Massini 
 

 

39.50 € (IVA Inclòs/Incluido) 

Mini-Menú: 30 € (1 plat / 1 plato + postre) 

 



MENÚ DIJOUS | JUEVES 

 

Aperitiu de la casa | Aperitivo de la casa 
 

Amanida de formatge comte amb cabdells, pebrots de piquillo, raïm, nous i vinagreta de mel amb mostassa 
Ensalada de queso comte con cogollos, pimientos de piquillo, uvas, nueces y vinagreta de miel con mostaza 
 
Sopa freda de tomàquet amb escabetx de moluscs i alfàbrega 
Sopa fría de tomate con escabeche de moluscos y albahaca 
 
Espàrrecs verds a la planxa amb emulsió de trufa negra, espatlla ibèrica i avellanes 
Espárragos verdes a la plancha con emulsión de trufa negra, paletilla ibérica y avellanas 
 
Caneló d’ànec amb taronja, salsa roquefort, endívies i nous caramelitzades 
Canelón de pato con naranja, salsa roquefort, endibias y nueces caramelizadas 
 
********** 

Tataki de salmó amb puré d’albergínia fumat i amanida d’algues amb soja 

Tataki de salmón con puré de berenejena ahumado y ensalada de algas con soja 

 

Lluç a la graella amb guarnició 

Merluza a la parrilla con guarnición 

 

Magret d’ànec amb escabetx i romesco de pastanaga 

Magret de pato con escabeche y romesco de zanahoria 

 

Ventall de porc ibèric a la graella amb guarnició 

Abanico de cerdo ibérico a la parrilla con guarnición 
 

POSTRE I POSTRE 

Amanida de fruita de temporada amb gelat 
Ensalada de fruta de temporada con helado 
 
Plàtan caramelitzat amb crema de canyella, ametlla i xocolata 
Plátano caramelizado con crema de canela, almendra y chocolate 
 
Assortiment de formatges 
Surtido de quesos 
 
Mousse de mango i fruita de la passió 
Mousse de mango y fruta de la pasión 
 
 

 

 

 

39.50 € (IVA Inclòs/Incluido) 

Mini-Menú: 30 € (1 plat / 1 plato + postre) 



MENÚ DIVENDRES | VIERNES 

 

Aperitiu de la casa | Aperitivo de la casa 

 

Escalivada amb ventresca de tonyina i vinagreta d’olives negres 
Escalivada con ventresca de atún y vinagreta de olivas negras 
 
Sopa de meló amb cogombre, tonyina marinada, gingebre i amanida d’alga Wakame 
Sopa de melón con pepino, atún marinado, jengibre y ensalada de alga Wakame 
 
Mongeta verda amb salsa cremosa de pernil, ous de guatlla poché i bescuit de ceba 
Judías verdes con salsa cremosa de jamón, huevos de codorniz poché y bizcocho de cebolla 

 
Caneló d’ alvocat amb salmó marinat, ruca i salsa tàrtara de formatge 
Canelón de aguacate con salmón marinado, rúcula y salsa tártara de queso 

********** 

Rap amb carn virada ibèrica, aranja, algues, espàrrecs verds i avellanes 
Rape con panceta ibérica, pomelo, algas, espárragos verdes y avellanas 

 
Corball a la planxa amb guarnició  
Corvina a la plancha con guarnición 

 
Pit de pollastre farcit de fruita seca, salsa de mostassa, tirabecs, ratafia i oli de cardamom 
Pechuga de pollo relleno de frutos secos, salsa de mostaza, tirabeques, ratafia y aceite de cardamomo 
 
Hamburguesa black angus a la graella amb guarnició 
Hamburguesa black angus a la parrilla con guarnición 
 
 
 
POSTRE I POSTRE 
 
Amanida de fruita de temporada amb gelat 
Ensalada de fruta de temporada con helado 
 
Escuma de bombó amb gerds i chocolata de cinc maneres 
Espuma de bombón con frambuesa y chocolate de cinco maneras 
 
Assortiment de formatges 
Surtido de quesos 
 
Tiramisú 
Tiramisú 
 

 

39.50 € (IVA Inclòs/Incluido) 

Mini-Menú: 30 € (1 plat / 1 plato + postre) 



MENÚ DIUMENGE | DOMINGO 

 

Aperitiu de la casa | Aperitivo de la casa 

 

Amanida de pasta amb trio de romescos, anxoves de Roses, seitons i cremòs de cabra 
Ensalada de pasta con trio de romescos, anchoas de Roses, boquerones y cremoso de cabra 
 
Gaspatxo de coco amb gambes saltejades i arròs perfumat a la llimona lleugerament picant 
Gazpacho de coco con gambas salteadas y arroz perfumado al limón ligéramente picante 
 
Xampinyons Portobello farcits de duxelle de bolets, foie, formatge manxego i oli de tartufo 
Champiñones Portobello rellenos de duxelle de setas, foie, queso manchego y aceite de tartufo 

Raviolis de compota de pera i gorgonzola amb salsa de ratafia i oli de cardamom verd 
Raviolis de compota de pera y gorgonzola con salsa de ratafía y aceite de cardamomo verde 
 
********** 

Vieires a la planxa amb porros, emulsió de tòfona, cremòs de parmesà amb all negre i avellanes picants 
Vieiras a la plancha con puerros, emulsión de trufa, cremoso de parmesano con ajo negro y avellanas picantes 
 
Llom de bacallà a la planxa amb guarnició 
Lomo de bacalao a la plancha con guarnición 
 
Cuixa d'ànec en confit amb risotto de quinoa, espinacs, panses i pinyons 
Confit de muslo de pato con risotto de quinoa, espinacas, pasas y piñones 

Filet de vedella a la graella amb guarnició 
Solomillo de ternera a la parrilla con guarnición 
 
 

POSTRE I POSTRE 
 
Amanida de fruita de temporada amb gelat 
Ensalada de fruta de temporada con helado 
 
Préssec rostit amb espuma de xocolata blanca, gelat d’Amaretto i ametlles 
Melocotón asado con espuma de chocolate blanco, helado de Amaretto y almendras 
 
Assortiment de formatges 
Surtido de quesos 
 
Mousse de fruites vermelles  
Mousse de frutos rojos 

 

 

39.50 € (IVA Inclòs/Incluido) 

Mini-Menú: 30 € (1 plat / 1 plato + postre) 

 


