Primer plat (per picar)
Amanida de brandada de bacallà amb escalivada i romesco
Coca de carbassó i llagostins, gratinada amb all i oli
Risotto de ceps amb parmesà
Segon plat (a escollir)
Espatlla de xai desossada amb cremós de pastanaga i romaní
Suprema de lluç fresc amb samfaina i salsa verda
Carpaccio de bou amb parmesà i salsa tàrtara

Postres
Pannacota amb xocolata calenta
Gelat de iogurt amb salsa de gerds
Daus de fruita de temporada
Celler
Blanc Segura Viudas viña heredad D.O Penedès
Negre Segura Viudas viña heredad D.O Penedès
Cava Escofet Rosell B.N.
Aigües i cafès
Preu 25.00€ IVA inclòs
Només disponible en serveis de dilluns a divendres al migdia

.

Primer plat (per picar)
Amanida de carxofes i espàrrecs amb pernil i parmesà
Pizza Blanca amb botifarra, mozarella de bufala i ceba confitada
Raviolis de cua de Bou i foie amb salsa de parmesà i tòfona
Segon plat (a escollir)
Secret de porc ibèric amb salsa d’Oporto amb llàgrima de poma
Llom de bacallà amb suc de rostit, verdures i bolets
Carpaccio de bou amb parmesà i salsa tàrtara

Postres (a escollir)
Tiramisu
Suc de taronja amb gelat de vainilla
Gelat de gerds amb crema de xocolata blanca i iogurt
Celler
Blanc Palacio de Bornos D.O. Rueda
Negre Abadal cabernet franc D.O. Pla de Bages
Cava Oriol Rossell Brut
Aigües i cafès
30.00€

Primer plat (per picar)
Coca de pernil ibèric, poma i foie caramelitzat
Arròs negre amb gamba i allioli
Raviolis de llagostins i verdures amb salsa de marisc

Segon plat (a escollir)
Pop amb sobrassada de Can Rovira i crema de patata
Rap amb suc de rostit, verdures i bolets
Medalló de filet amb salsa d’Oporto
Carpaccio de vedella amb parmesà, oli de tòfona i tartara
Postres (a escollir)
Brownie amb gelat de vainilla
Carpaccio de pinya amb gelat de coco
Gelat de bombo amb ametlla crocant
Celler
Blanc Palacio de Bornos D.O. Rueda
Negre Abadal cabernet franc D.O. Pla de Bages
Cava Oriol Rossel Brut
Aigües i Cafès
Preu 35.00€ IVA inclòs

