
MENÚ DEGUSTACIÓ

TAPETES

Mantecado de pernil

Coca del mar

Amanida líquida d’estiu amb alfàbrega i olives

Navalles en escabetx de fonoll

Dau de sangria de síndria

Brioix al vapor i planxat de vedella

Bombeta de patata, torta del Casar i pebre vermell de la Vera

MENÚ

Cremós d’ametlla amb gambes i all negre

Tàrtar de tomata i tonyina amb pasta de pesto de menta

Rogers amb emulsió de poma de l’Empordà i oli verge d’oliva argudell

Ànec d’aglà amb trinxat de carbassa, espinacs i albercocs

Carretó de formatges artesans i de fermier, seleccionats per Toni Gerez

Rotlle de cogombre amb poma verda i alfàbrega

Préssec, cacau i menta

Petit fours

79,00
Aquest menú només se servirà a taula completa

A més, opció maridatge de vins. Aigües i cafès
21,00

En compliment de la normativa de la UE, si desitja un llistat d’al·lèrgens sol·liciti’l al Maître.

Aquest menú té una duració de servei mínim de 2,30h, per això es servirà /ns mitja hora abans del tancament de cuina
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MENÚ DEGUSTACIÓN

TAPITAS

Mantecado de jamón

Coca de mar

Ensalada líquida de verano con albahaca y aceitunas

Navajas en escabeche de hinojo

Dado de sangría de sandía

Brioche al vapor y planchado de ternera

Bombita de patata, torta del Casar y pimentón de la Vera

MENÚ

Cremoso de almendra con gambas y ajo negro

Tartar de tomate y atún con pasta de pesto de menta

Salmonetes con emulsión de manzana de l’Empordà y aceite virgen de oliva argudell 

Pato de bellota con trinxat de calabaza, espinacas y albaricoques

Carro de quesos artesanos y de fermier, seleccionados por Toni Gerez

Rollito de pepino con manzana verde y albahaca

Melocotón, cacao y menta

Petit fours

79,00
Este menú solo se servirá a mesa completa

Además, opción maridaje de vinos. Aguas y cafés
21,00

En cumplimiento de la normativa de la UE, si desea un listado de alérgenos solicítelo al Maître.

Este menú tiene una duración de servicio mínimo de 2,30h, por esta razón se servirá hasta media hora antes del cierre de cocina.


