
Menú 1

*Disposem de pa sense gluten 
Disponemos de pan sin gluten

*Qualsevol de les següents al·lèrgies, informin el personal
Cualquiera de las siguientes alergias, informen al personal

Gaspatxo amb llangostins
Gazpacho con langostinos

Lasanya de verdures amb beixamel trufada
Lasaña de verduras con bechamel trufada

Arròs cremós de bolets
Arroz cremoso de setas

La nostra crema catalana
Nuestra crema catalana

 
bodega

Indiá Blanco
Indiá Negro

35 €
(IVA, café, pa i agua inclosos)



Menú 2

*Disposem de pa sense gluten 
Disponemos de pan sin gluten

*Qualsevol de les següents al·lèrgies, informin el personal
Cualquiera de las siguientes alergias, informen al personal

Coca del mossèn torrada amb tomàquet 
Coca del mossèn tostada con tomate

 
Cruixent de cua de bou
Crujiente de rabo de toro 

 
Sardines marinades amb tomàquet i alfàbrega

Sardinas marinadas con tomate y albahaca

Steak Tartar 
Steak Tartar

 
Gnocchis de riccota amb sàlvia i pernil ibèric 

Gnocchis de ricotta con salvia y jamón ibérico
 

Orada a l'Andalusa amb tomàquets cherry, llima i anacards 
Dorada a la Andaluza con tomates cherry, tima y anacardos

Arròs melós de vedella
Arroz meloso de ternera

La nostra crema catalana
Nuestra crema catalana

 
bodega

Indiá Blanco
Indiá Negro

48 €
(IVA, café, pa i agua inclosos)



Menú 3

*Disposem de pa sense gluten 
Disponemos de pan sin gluten

*Qualsevol de les següents al·lèrgies, informin el personal
Cualquiera de las siguientes alergias, informen al personal

Coca del mossèn torrada amb tomàquet 
Coca del mossèn tostada con tomate

 
Croquetes de pollastre de pagès rostit 

Croquetas de pollo de corral asado
 

Milfulls de brandada de bacallà i raïm
Milhojas de brandada de bacalao con uvas

Bao d'espatlla de xai amb salsa de iogurt
Bao de paletilla de cordero con salsa de yogur

 
Gnocchis de riccota amb sàlvia i pernil ibèric 

Gnocchis de ricotta con salvia y jamón ibérico
 

Orada a l'Andalusa amb tomàquets cherry, llima i anacards 
Dorada a la Andaluza con tomates cherry, tima y anacardos

Arròs cremós de bolets i llangostins 
Arroz cremoso de setas y langonstinos

La nostra crema catalana
Nuestra crema catalana

 
bodega

Indiá Blanco
Indiá Negro

48 €
(IVA, café, pa i agua inclosos)



Menú 4

*Disposem de pa sense gluten 
Disponemos de pan sin gluten

*Qualsevol de les següents al·lèrgies, informin el personal
Cualquiera de las siguientes alergias, informen al personal

Ostres del Delta
Ostras del Delta

 
Coca de ventresca de tonyina, all negre i taronja

Coca de ventresca de atún, ajo negro y naranja
 

Cruixent de cua de bou 
Crujiente de rabo de toro

 
Coca del mossèn torrada amb tomàquet

Coca del mosén tostada con tomate
 

Caneló d'escamarlans i bolets
Canalones de cigalas y setas

Ou a 64º, calamarsets saltejats, albergínia escalivada, emulsió de tinta i llima
Huevo a 64º, calamar salteado, berenjena escalivada, emulsión de tinta y lima

Garrofes de xocolata i textures
Garrofas de chocolate y texturas

 

 
bodega

Indiá Blanco
Indiá Negro 60 €

(IVA, café, pa i agua inclosos)

Melós de vedella confitada, la seva salsa i parmentier Robuchon 
Meloso de ternera confitada, su salsa y permentier Robuchon


