SLOW
AMB ELS DITS O A FORQUILLADES

SÚPER-RAVIOLI II
De bou de mar i papada
ibèrica, salsa americana de
llamàntol i llet de coco.

7,5€/unitat

AMANIDA
DE TEMPORADA*
Verdures i fruites de
temporada (crues i cuites),
brandada de Bacallà.

TÀRTAR DE RIU

PORCHETTA

Truita de Tavascan,
api-nap, vieria i vinagreta de
tòfona negra.

Farcida de bolets i rostida
al forn, acompanyada d'un
bol d’amanida.

19,5€ / Mitja ració 12€

15,8€ / Mitja ració 8,6€

14,5€
* Opció vegetal

ROTLLET X-NEM*

CROQUETA BICNIC

De xai de llet i hortalisses a
l’estil vietnamita.

De musclos amb curri.

2,2€/unitat

3,8€/unitat
* Opció vegetal

BUNYOL
DE BACALLÀ
Pebrot del Piquillo
caramel·litzat.

OSTRA BICNIC
Puré d'api-nap i poma àcida
i escalunya envinagrada.

4,3€/unitat

2,6€/unitat

DEL MAR

DE LA TERRA

POP A LA GRAELLA

VIEIRA A LA PLANXA

ROYAL VEGETAL

Polenta cremosa, tomàquet,
olives i tàperes.

Puré de fonoll rostit, maracujà
i tòfona.

Verdures i tubercles, emulsió
de tòfona negra.

de llet amb peres i festucs,
albergínia, salsa agra i pesto.

19€

18,9€ / Mitja ració 13,5€

14,5€

17,9€ / Mitja ració 10,9€

ARRÒS MELÓS

PEIX DE MERCAT

OUS ECOLÒGICS

ENTRECOT TRUFAT

De gamba vermella de la
costa i bolets de temporada.

A la graella, crema d'enciam,
cabdells a la graella
i emulsió de safrà.

Cuits a baixa temperatura,
crema de burrata, bolets,
escuma de coliflor i emulsió
de garoina.

de "rubia gallega", bolets
i mantega trufada.

RAJADA RATLLADA

15,6€

GALTA BRASEJADA

A la planxa, allioli d’all negre
i suquet de peix de roca.

TÀRTAR FUMAT

Salsa de fricandó de ceps,
bolets i nyàmera.

21€ / Mitja ració 14€

Segons mercat

De vaca vella i anguila
fumada sobre el moll de l’os
fornejat.

18,9€

TERRINA DE XAI

25€ / Mitja ració 16€

19,5€ / Mitja ració 13,9€

19,5€

PRESA IBÈRICA

COSTELLAM
D'AVINYÓ

17,5€

Ral d'Avinyó lacat amb salsa
especiada.

Rostida, fruita de
temporada, parmentier
de patata i api-nap.

15,9€

CISTELLA DE PA
De massa mare amb oli
verge extra i flor de sal.

4€/panera

MENÚ
EXECUTIU*

Si teniu cap al·lèrgia o intolerància alimentaria, pregunteu al
nostre equip abans de demanar.

3 plats fora de carta
+ Postres/cafè

25€

1 beguda i pa inclosos

* Menú Executiu: De dilluns a divendres (excepte festius).
Tots els preus inclouen IVA.

