
Torradetes de secret ibèric amb codonyat casolà i formatge de cabra esmicolat amb reducció 

de Pedro Ximénez 
 

*Croqueta de patata i ventresca de tonyina amb sopa de pastanaga i gingebre   

Espaguetis de tinta de calamar amb crema de bròquil, cansalada ibèrica, ou ‘’poché’’ i caviar 

de tòfona 
 

Pebrots del piquillo farcits de llagostins i sípia amb salsa d’escalivada i farigola  

Amanida de formatge de cabra, coulis de maduixes silvestres i oli de tòfona  

Carxofes confitades a la planxa amb crema de ceps i taronja amb micuit de foie esmicolat i 

pernil ibèric - 8,00€ -   
 

Taula de pernil ibèric amb pa de vidre i tomàquet  - 8,00€ -  
 

Cargols a la llauna amb dues salses - 6,00€ -  

Daus d’entrecot ibèric amb col, patates i cansalada amb salsa demi-glass de romaní  

Filet de corbina salvatge a la brasa i tagliatelle amb pesto d’alfàbrega i aire de llimona  

Mitjana de porc ibèric (‘’Chuletón’’) a la brasa amb crema d’alls tendres, espinacs saltejats i 

trompetes de la mort 
 

Llom de bacallà gratinat amb allioli de mel amb fesolets del pagès i xoriço picant  

Espatlla de xai en baixa temperatura amb tires de patates confitades i ceps saltejats  

* Cuixa i pit de perdiu amb quinoa, panses i pinyons saltejats amb salsa demi-

glass de balsàmic i mesclum 
 

Daus de tofu marinat amb especies i salsa de soja amb saltejat de quinoa i verdures  

 

Filet de vedella amb escalopa de foie i salsa de tòfona – 10,00€ - 
 

Assortiment de panellets casolans, moniatos i castanyes            

*Pa amb xocolata, caviar d’oli i sal Maldon – Suplement 2,50 €      

Amanida de fruits del bosc silvestres amb gelat de xocolata blanca – Suplement 2,50 €  

Pannacota de llima amb carpaccio de pinya en almívar  

 

* Suggeriment del nostre Xef Bobby Cabral  

24,50 € 
IVA inclòs.  

Pa de pagès i aigua inclosos. Altres begudes no incloses.  

Aquest menú inclou els plats de la ‘carta’ com a suplements. 

En compliment del Reglament 1169/2011 informem que tots els nostres plats poden contenir productes al·lergògens o traces d’aquets. Per favor, si és vostè al·lèrgic o intolerant a algun 

aliment consulti el personal.  

CAT 
MENÚ CASTANYADA 

I TOTS SANTS 
 

     Del Sopar del 31 d’Octubre al Dinar del 3 de Novembre 2019 

  
Castanyes, Panellets  

i Moniatos  

per a tothom !!! 


