ENTRANTS / ENTRANTES
Amanida de burrata amb canonges, ruca, oli d’alfàbrega, cherrys i pinyons

13 €

Ensalada de burrata con canónigos, rúcula, aceite de albahaca, cherrys y piñones

Crema de carxofa amb encenalls de pernil ibèric i els seus cruixents
Crema de alcachofa con virutas de jamón ibérico y sus crujientes

Pop a la brasa amb parmentier de patata i romesco

11 €

24€

Pulpo a la brasa con parmentier de patata y romesco
Pernil ibèric de gla i pa de vidre amb tomaquet
Jamón ibérico de bellota y pan de cristal con tomate

23€

Saltat de gambeta vermella amb all i bitxo
Salteado de cigalas y níscalos con ajo y guindilla

19€

Tàrtar de tonyina vermella Balfegó

18€

Tartar de atún rojo Balfegó

Musclos de roca del Delta al vapor
Mejillones de roca del Delta al vapor

11€

Ravioli de gamba farcit de bolets de temporada i pinyons (2 uds)

12 €

Ravioli de gamba

Steak tartar de mitjana de vaca madurada
Steat tartar de Txuletón

22€

PEIX / PESCADO
Lluç amb salsa verda amb cloïsses

17€

Merluza en salsa verde con almejas
Bacallà al pil pil amb cocotxes

19€

Bacalao al pil pil con sus kokotxas
Turbot a la planxa amb crema d’albergínia rostida i refregit d’alls

23€

Rodaballo a la plancha con crema de berenjena y refrito de ajos

Tataki de tonyina Balfegó amb salsa teriyaki i tomaquets especiats

24€

Tataki de atún Balfegó con salsa teriyaki y tomates especiados

CARNS / CARNES
Caneló XXL de rostit amb camagrocs i reducció de moscatell

12€

Canelón XXL (de pollo, ternera y cerdo ibérico) con setas y reducción de moscatel

Melós de vedella amb salsa de xocolata i farigola i milfulls de patata

17€

Meloso de ternera en su jugo con salsa de chocolate y milhojas de patata

Filet de vedella a la planxa amb la seva guarnició

24€

Solomillo de ternera a la plancha con su guarnición

ARRÒS / ARROZ (min 2 pax)
Arròs de llamàntol/Arroz de bogavante

24€

Arròs negre amb carxofes i carpacció de gamba vermella

15€

Arroz negro con alcachofas y carpaccio de gamba roja
Arròs melós de ceps, parmesà, espàrrecs de marge i tòfona
Arroz meloso de ceps parmesano, espárragos y trufa

17€

