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

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

LA LLOTJA 

LA LONJA

CARNS I AVIRAM 

CARNES Y AVES

PER A COMPARTIR

PARA COMPARTIR

ENTRANTS 

ENTRANTES

Pa airbag amb moixama, cremós d’ametlla i tomàquet 16,00

Pan airbag con mojama, cremoso de almendras y tomate 

Pernil Cinco Jotas amb coca de vidre i tomàquet 31,00

Jamón Cinco Jotas con coca de cristal y tomate

Ostres amb escabetx de cava Perelada Cuvée Especial 33,00

Ostras con escabeche de cava Perelada Cuvée Especial

Garotes amb salsifís 29,00

Erizos de mar con salsifís

Cranc de clova tova en tempura 22,00

Cangrejo de concha blanda en tempura

Carretó de formatges artesans i de fermier, seleccionats per Toni Gerez & Co 27,00

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

Amanida de pop fumat amb moniato i sobrassada 23,00

Ensalada de pulpo ahumado con boniato y sobrasada

Consomé trufat de faisà amb bolets  25,00

Consomé trufado de faisán con setas

Llamàntol marinat amb tallarines de peus de porc 36,00

Bogavante marinado con tallarines de manitas de cerdo

Raviolis freds de trompetes de la mort amb cremós de castanyes   18,00

Raviolis fríos de trompetas de la muerte con cremoso de castañas

Empedrat de bacallà a la llauna 22,00

Empedrat de bacalao a la llauna 

Filets de rogers amb tomacons con%tats, crema de mató i anxoves 28,00

Filetes de salmonetes con tomates confitados, crema de mató y anchoas

La nostra versió de caldereta de peix i fruits del mar 31,00

Nuestra versión de caldereta de pescado y frutos del mar 

Tonyina amb mongetes del ganxet, morro i orella 32,00

Atún con judías del ganxet, morro y oreja 

Peix de roca amb cremós de romesco 35,00

Pescado de roca con cremoso de romesco

Calamars con%tats i farcits amb ceps i foie-gras 31,00

Calamares confitados y rellenos con ceps y foie-gras

Cimitomba de llamàntol amb carxofes 49,00

Cimitomba de bogavante con alcachofas

Rotlles de pasta de foie-gras amb llebre 29,00

Rollitos de pasta de foie-gras con liebre

Peus de porc amb escamarlans i salsa choron 45,00

Manitas de cerdo con cigalas y salsa choron

Colomí de sang amb la seva brandada i salsa Périgueux 30,00

Pichón de sangre con su brandada y salsa Périgueux 

Filet de vedella de Girona amb salsa de formatge baldat  39,00

Solomillo de ternera de Girona con salsa de queso baldat

Llom de cérvol amb magrana 36,00

Lomo de ciervo con granada 

Xai de llet cuit a baixa temperatura en escabetx suau de vi 

Perelada Finca La Garriga Blanc 33,00

Cordero lechal cocido a baja temperatura en escabeche suave de vino 
Perelada Finca La Garriga Blanco 


