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1. Menu Esfurió
40€/persona (IVA incluido)

2. Menu Les formigues
48€/persona (IVA incluido)

3. Menu Medes
60€/persona (IVA incluido)



Per compartir
Croquetes de pernil ibèric
Coca de sobrassada amb brie i vinagreta de mel
Patates braves (estil Blau BCN)
Tataki de salmó amb alvocat i iogurt
Tomàquet amb alfàbrega i burrata

Segons a escollir
Hamburguesa amb salsa perigordini i formatge cheedar
Poularda farcida amb brie, tòfona negra i escalunyes a el vi de Garnatxa
Arròs de ceps amb tòfona
Steak tàrtar amb cremós de mostassa i curri

Postre
Coulant amb gelat de xocolata i melmelada de taronja

Begudes
Vi blanc Desig (DO Penedès)
Vi negre Sola Fred (DO Penedès)
Aigua, refresc i / o cervesa

1. Menu Esfurió
40€/persona (IVA incluido)



Per compartir
Ventresca de tonyina marinada
Ciagalas obertes a el moment
Cloïsses forçades amb camamilla i un punt de bitxo
Caneló d’alvocat amb changuro
Amanida de cogoyos amb vinagreta de cítrics
Pernil ibèric tallat a mà
Coca de pa amb tomàquet

Segons a escollir
Escórpora amb vinagreta de tomàquet i tàperes
Filet de vedella amb cremós de patata trufada
Arròs melós de bolets de temporada
Caneló rostit tradicional amb beixamel trufada i ceps

Postres
Pastís de formatge amb ‘coulis’ de fruits vermells o crumble

Begudes
Vi blanc Desig (DO Penedès)
Vi negre López Cristobal (DO Rivera de l’Duero)
Aigua, refresc i / o cervesa

2. Menu Les Formigues
48€/persona (IVA incluido)



Per compartir
Cloïsses de Carril a l’xerès
Ventresca de tonyina marinada
Gambes a la sal
Tàrtar de txangurro amb la seva coral
Pernil ibèric tallat a mà
Coca de pa amb tomàquet

Segons a escollir
Turbot amb fonoll, tomàquet confitat i salsa de cítrics
Bacallà a l’pil pil amb cocotxes
Calamar de potera amb caxofes
Filet de vedella amb bolets de temporada
Galta de vedella
Arròs melós de bolets amb tòfona i brou de verdures

Postres
Mousse de la passió amb sorbet de mandarina i coco
Pastís Tatin feta a el moment

Begudes
Vi blanc Dos Cavalls (DO Penedès)
Vi negre Artadi Viñas de Gain 2017 (DO Rioja)
Aigua, refresc i / o cervesa

3. Menu Medes
60€/persona (IVA incluido)



Marc Roca


