ENTRANTS FREDS / ENTRANTES FRIOS

Amanida de pop fumat a la brasa amb oli de picada de festucs
Ensalada de pulpo ahumado a la brasa con aceite de picada de pistachos
12.85€
Foie marinat amb pebre, sal maldon i fideus de poma
Foie macerado con pimienta, sal maldon y fideos de manzana
16.85€

ENTRANTS CALENTS / ENTRANTES CALIENTES
Crema de ceps amb cistell de pa emplenat d`ous de guatlla i freses de truita de riu
Crema de boletus con cestita de pan rellena de huevos de codorniz y huevas de trucha
12.65€
Raviolis casolans farcits de foie i poma amb salsa al cava
Raviolis caseros rellenos de foie y manzana con salsa al cava
14.85€
Ous fregits de corral amb patates panadera i ceps
Huevos fritos de corral con patatas panadera y boletus

Opcional Trufa negra de Huesca fresca a 0.65 € el gramo
12,85€

CUINA TADICIONAL / COCINA TRADICIONAL

Carxofes saltejades amb cloixes i pebrots rostits a la barbacoa
Alcachofas salteadas con almejas y pimientos asados a la barbacoa
12,25€
“Judiones” de la granja estofats amb sèpia i gambes
Judiones de la granja estofados con sepia y gambas
14,85€
Estofat de cua de bou acompanyat d’arròs saltellat amb panses i nous
Estofado de rabo de buey acompañado de arroz salteado con pasas y nueces
16.85€

PEIXOS / PESCADOS
Turbot salvatge fet al forn amb fons de pèsols i pernil Ibèric amb ceba filada
Rodaballo salvaje hecho al horno con fondo de guisantes y jamón Ibérico con cebolla hilada
24,60€
Tempura de llagostins amb fideus d'arròs
Tempura de langostinos con fideos de arroz
16,95
Llobarro de alta mar a la planxa amb quenels de boniato, patata i tòfona ratllada
Lubina de alta mar hecha a la plancha con quenels de boniato, patata y trufa rallada
25,85€
Tac de bacallà confitat amb niu de tomaquet fresc al vinagre de xerez
Taco de bacalao confitado con nido de tomate fresco al vinagre de jerez
19.85€

CARNS / CARNES
Onglet de bou rostit amb sal gruixuda, patata graten amb oli aromatitzat
Onglet de buey rustido con sal gruesa y patata graten con aceite aromatizado
16,95€
Filet de bou a la graella amb guarnició
Filete de buey a la parrilla con guarnición
22,95€
Paleta de presa de porc ibèric a la graella amb sal maldon i pebrots vermells a la llenya
Paleta de presa de cerdo ibérico a la parrilla con sal maldon y pimientos rojos a la leña
19,60€
Menú degustació / Menú degustación
47€
Menú degustació amb maridatge de vins/ Menú degustación con maridaje de vinos
60€
Opció de només mitja ració / Opción de solo media ración

10 % IVA no inclòs / 10 % IVA no incluido

