MENÚ SANT ESTEVE - 45€

(IVA inclòs)

Per compartir / Para compartir
Amanida de salmó fumat, alvocat, bunyol de formatge de cabra i gerds a la vinagreta de fruita seca
Ensalada de salmón ahumado, aguacate, buñuelo queso de cabra y frambuesas a la vinagreta de
frutos secos

Coca de verdures escalivades amb brie fos i encenalls de pernil ibèric de gla
Coca de verduras escalivadas con brie fundido y virutas de jamón ibérico de bellota

Trio d´esferes amb bombó de foie, croqueta de carn d’olla i bunyol negre de bacallà
Trio de esferas con bombón de foie, croqueta de “carn d’olla” y buñuelo negro de bacalao

Pop a feira cruixent amb panko, parmentier a la tòfona i allioli de pebre vermell
Pulpo a feira crujiente con panko, parmentier a la trufa y alioli de pimientón

Segons plats a escollir / Segundos platos a escoger
Canelons de confit d’ànec amb ceps i amb beixamel de bolets
Canelones de confit de pato con ceps y bechamel de setas

Canelons de l’àvia amb carn rostida i bechamel trufada
Canelones de la abuela con carne de asado y bechamel trufada

Secret ibèric a la brasa amb parmentier de moniato, pera al vi, parmesà i mizuna amb oli de
fines herbes
Secreto ibérico a la brasa con parmentier de moniato, pera al vino, parmesano y mizuna con aceite de
finas hierbas

Rap a la marinera amb gambes i cloïsses
Rape a la marinera con gambes y almejas

Llom de bacallà amb ratatouille de xoriço ibèric i espinacs amb mussolina de romaní i mel
Lomo de bacalao con ratatouille de chorizo ibérico y espinacas con muselina de romero y miel

Postres
INVITACIÓ
COPA DE
CAVA

Cruixent de xocolata amb gelat de iogurt bulgar
Crujiente de chocolate con helado de yogurt búlgaro

Neules i torrons
Neulas y turrones

Begudes/Bebidas
Vi negre criança (1 ampolla cada 3) / Vino tinto (1 botella cada 3)
Aigua o refresc (1 per persona) / Agua o refresco (1 por persona)
Cafè/Café

