Plats freds
OSTRA BICNIC

TÀRTAR DE RIU

4,3€/u

13,9€

AMANIDA DE TEMPORADA*

PATÉ D'ÀNEC

12,8€

9,9€

Puré d’apinab i poma àcida, escalunya
envinagrada.

Verdura i fruita de temporada (crua i cuita),
brandada de Bacallà.

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

Terrina d’ànec de l’Emporda amb algues
i puré de dàtils.

PORCHETTA

Farcida de bolets i rostida, bol d'amanida.

SÚPER-RAVIOLI II

TÀRTAR FUMAT

7,5€/unitat

19,5€

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

2,2€/unitat

BUNYOL DE BACALLÀ

Pebrot del piquillo caramel·litzat .

2,6€/unit

POP A LA GRAELLA

Polenta cremosa, tomàquet, olives i tàperes.

18,5€

VIEIRA A LA PLANXA

15,6€

LLENTIES AMB FOIE

Guisades amb brou d’ànec, foie a la planxa
i piparra.

14,9€

TERRINA DE XAI

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

11,9€

ENTRECOT TRUFAT

ARRÒS MELÓS

de "rubia gallega", bolets i mantega trufada.

14,6€

GALTA BRASEJADA

16,5€ (140gr) / 42€ (400gr)

RAJADA RATLLADA

De vedella, salsa de fricandó de ceps, bolets i
nyàmera.

14€

COSTELLAM DE PORC

PEIX DE MERCAT

12,5€

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

16,5€

CALAMAR ADOBAT

A la graella, xiitake i maionesa d’alfàbrega.

12,9€

ROYAL VEGETAL

Verdures i tubercles, emulsió de tòfona negra.

13,6€

1 beguda i pa inclosos

A baixa temperatura, burrata, bolets, emulsió
de garoina i escuma de coliflor.

13,8€

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

2 plats fora
de carta
+ Postres/cafè

OUS ECOLÒGICS

Puré de fonoll rostit, maracujà i tòfona.

De gamba vermella de la costa i bolets
de temporada.

1 beguda i pa inclosos

18€

Plats calents
De musclos amb curri i alga nori.

3 plats fora de carta
+ Postres/cafè

1/2 MENÚ
EXECUTIU

ELS IMPERDIBLES DEL BICNIC

CROQUETA BICNIC

MENÚ
EXECUTIU

25€

9,5€

Bou de mar i papada ibèrica, salsa americana
de llamàntol i llet de coco.

Cada migdia entre
setmana (no festiu) tria:

Cistella de pa
De massa mare amb oli verge
extra i flor de sal.

4€/panera

14,4€
Ral d'Avinyó lacat, salsa de pebre de Sichuan.

PRESA IBÈRICA

Fruita de temporada, parmentier de patata i
api-nap.

15,1€

FESTIVAL BICNIC

Peça gran de carn o peix per compartir.
Demana les opcions disponibles i preus al
nostre equip de sala.

* PLAT VEGETARIÀ /
Disponible en versió vegetal

Si teniu cap al·lèrgia o
intolerància alimentaria,
pregunteu al nostre equip
abans de demanar.
* Menú Executiu: De dilluns a
divendres (excepte festius).
Tots els preus inclouen IVA.

