


CARTA



MENÚ DEGUSTACIÓN

TAPITAS

Nube de bacalao con pisto

Sablé de queso azul con pera y nueces

Espuma de arroz negro con guisantes

Roast fish de atún

Chucho de foie gras

Sopa homenaje a Paul Bocuse con verduritas de primavera

Caballa en escabeche casero y frito

MENÚ

Espárragos verdes con mayonesa de huevo frito

Ensalada de habas y guisantes a la menta con calamarcitos

Turnedó de rape con cremoso de suquet y algas 

Pato de bellota con cítricos y calabaza

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

Sopa de ruibarbo, fresas con vino Finca Malaveïna y helado de yogur con rosas

Vuelta al mundo, cinco continentes, cinco especias, tres chocolates

Petit fours

79,00
Este menú solo se servirá a mesa completa

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

MENÚ DEGUSTACIÓ

TAPETES

Núvol de bacallà amb samfaina

Sable de formatge blau amb pera i nous

Escuma d’arròs negre amb pèsols

Rost fish de tonyina

Xuixo de foie gras

Sopa homenatge a Paul Bocuse amb verduretes de primavera

Verat en escabetx casolà i fregit

MENÚ

Espàrrecs verds amb maionesa d’ou ferrat

Amanida de faves i pèsols a la menta amb calamarsets

Turnedó de rap amb cremós de suquet i algues 

Ànec d’aglà amb cítrics i carbassa

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

Sopa de ruibarbre, maduixes amb vi Finca Malaveïna i gelat de iogurt amb roses

Volta al món, cinc continents, cinc espècies, tres xocolates

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



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

Navalles amb vodka, pebre de Sichuan i cogombre 27,00
Navajas con vodka, pimienta de Sichuan y pepino 

Ostres amb remolatxa i cava 33,00
Ostras con remolacha y cava

Encenalls de pernil 5J amb coca de vidre i tomata 31,00
Virutas de jamón 5J con coca de vidrio y tomate

Espàrrecs amb maionesa d’ou ferrat 18,00
Espárragos con mayonesa de huevo frito

Cranc de clova tova amb tempura de blat de moro torrat 24,00
Cangrejo de cáscara blanda con tempura de maíz tostado

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

Sopa freda de peix 24,00
Sopa fría de pescado

Amanida de faves i pèsols amb menta i agulles d’ànec  18,00
Ensalada de habas y guisantes a la menta con agujas de pato

Amanida de lasanya de pasta de capipota de vedella amb llamàntol 36,00
Ensalada de lasaña de pasta de capipota de ternera con bogavante

Tiradito de vieires amb cansalada ibèrica   26,00
Tiradito de vieiras con panceta ibérica

Roast beef de vedella amb bolets 25,00
Roast beef de ternera con setas 

La nostra versió de la caldereta de peix i fruits de mar 32,00
Nuestra versión de caldereta de pescado y frutas de mar 

Llamàntol amb cremós de suquet i algues 49,00
Bogavante con cremoso de suquet y algas 

Peix del mercat amb pil-pil de poma verda i espàrrecs 33,00
Pescado del mercado con pilpil de manzana verde y espárragos 

Turnedó de rap amb cansalada ibèrica i espinacs a la catalana 35,00
Turnedó de rape con panceta ibérica y espinacas a la catalana

Calamars confitats i farcits de ceps i foie-gras 31,00
Calamares confitados y rellenos de ceps y foie gras

Tonyina amb ceba confitada i múrgoles 32,00
Atún con cebolla confitada y colmenillas

Secret d’ibèric amb vinagreta de tomata i all negre 29,00
Secreto de ibérico con vinagreta de tomate y ajo negro

Peus de porc amb escamarlans i salsa Choron 45,00
Manitas de cerdo con cigalas y salsa Choron

Ànec d’aglà amb cítrics de carbassa 30,00
Pato de bellota con cítricos de calabaza 

Xai lletó amb crema de formatge d’ovella  33,00
Cordero lechal con crema de queso de oveja     

Contrafilet de vedella a la sal amb ratafia i carxofes 36,00
Contrafilete de ternera a la sal con ratafía y alcachofas 

Espatlles de conill amb calamars i regalèssia 33,00
Paletillas de conejo con calamares y regaliz 




