
Servei de pa Triticum, OOVE i sal Maldon 3€ per persona

PER COMENÇAR
Pa de coca de Folgueroles amb tomàquet i OOVE              4,00€
Pernil ibèric Raventós 80g          28,00€
Anxoves de Santoña amb caviaroli           16,00€
Platet de formatges catalans de proximitat            25,00€

LES QUE NO PODEN FALTAR
Croquetes de pernil fetes a casa (5 un)         10,00€
Daus de tapioca i formatge feta amb mel cítrica de jalapenys       10,00€
Les  Braves Barcelona-Madrid           10,00€
Aletes de pollastre thai laquejades           14,00€
Carpaccio de gambes amb ceps i edamame          23,00€
Hort de carxofes amb emulsió de llima i ous de mújol         16,00€
Humus vermell amb gambes marinades i pinyons          15,00€
Calamars a l'andalusa amb emulsió de la seva tinta          18,00€
Tàrtar de salmó amb crema agra d'anet, alvocat i ous de tobiko        24,00€

AMANIDES D’AQUÍ I D’ENLLÀ
Cèsar amb pollastre cruixent La Florida           16,00€
Burrata fresca amb tomàquets, ruca i pols d'olives           18,00€
Mix de tomàquets de temporada amb sardina fumada, confitats i caviar d'OOVE      15,00€
Amanida de fulles amb ventresca, germinats i mostassa       18,00€

ELS NOSTRES ARROSSOS  
Arròs del senyoret amb gambots         25,00€
Arròs d'ànec amb foie i bolets d'hivern         27,00€
Fideuà  negra de calamarcets amb salicòrnia i allioli       23,00€

DEL MAR MEDITERRANI
Escórpora amb suc de llamàntol, cremós de celeri i pols d'anet        32,00€
Llobarro amb suc d'au, salsif í caramel•litzat i escuma d'anís        28,00€
Peix del dia amb verduretes i mongetes de Santa Pau        26,00€

CARNS DE PROXIMITAT
Caneló de pollastre de corral XXL amb salsa de foie i parmesà          18,00€
Filet de vedella amb patates fregides trufades i salsa de porto        33,00€
Cabrit confitat a baixa temperatura amb cremós de xirivia i remolatxa       35,00€

MOMENT DOLÇ
Tatin de poma amb ametlles, fava tonka i escuma de Calvados       9,00€
Pa de pessic aeri de pistatxo amb yuzu, gelat de mandarina i escuma de te matxa   10,00€
Perles de tapioca amb coco i mango en textures           9,00€
Coulant de Nutella amb crema d'avellanes i gelat de vainilla Tahití       9,00€


