
Col.lecció Primavera
(Taula completa)

Tartaleta de tonyina, remolatxa i fonoll
Amanida de King crab i envinagrats

Cruixent de pell de pollastre amb gambes i moll de l'os
Panipuri, brandada de bacallà i ous de truita

Royal de foie gras, armegnac i portobello

Amanida quallada de cogombre, aigua de tomàquet i oliva

Gamba de la Costa Brava, crema de fonoll i caviar

Flor de carabassó, rossinyols, ametlla “gelé” i salsa nantua

“Agnolotti” farcit d’anguila, salsa de foie i reducció de cafè

Turbot, muselina d’alfàbrega i sopa de celeri

Colomí en dues coccions, pastanaga, taronja i choux de paté

***

Api, alfàbrega i llimona

Suflé de fruita amb gelat de vainilla i toffee de fava tonka

105€
Maridatge de vins 60€

Servei de pa inclòs
En cas d´intolerància o al.lèrgia, si us plau, contacti amb el nostre personal.

Tenim la composició dels plats a la seva disposició.
Els preus inclouen el 10% d´IVA



Festival Emocions
(Taula completa)

Tartaleta de tonyina, remolatxa i fonoll
Amanida de King crab i envinagrats

Cruixent de pell de pollastre amb gambes i moll de l'os
Panipuri, brandada de bacallà i ous de truita

Ou, duxelle de festucs i espuma de patata i rovell curat

Vichyssoise en gel

Espàrrecs de Tudela, beurre blanc i caviar

Espardenya al pil-pil, rovell líquid i carbonara

Flor de carabassó, rossinyols, ametlla “gelé” i salsa nantua

Escamarlà de Palamós, espàrrec alpí, celeri i aire de champagne

“Agnolotti” farcit d’anguila, salsa de foie i reducció de cafè

Roger a la brasa, fulla de shiso i bullabessa

Bou en crosta de bolets, espàrrec verd i suc al vi de Xerès

***

Api, alfàbrega i llimona

Ruibarbre, sorbet d’hibisc i vel de maduixa

140€
Maridatge de vins 75€

Servei de pa inclòs
En cas d´intolerància o al.lèrgia, si us plau, contacti amb el nostre personal.

Tenim la composició dels plats a la seva disposició.
Els preus inclouen el 10% d´IVA
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