- Amanida de perdiu escabetxada, raïm, codonyat,
figues i vinagreta de pinyons.11,00€
- Tataki de tonyina vermella, tapenades de Kalamata,
soja i xips cruixents de verdures.15,00€
- Steak tartar de vaca.19,00€
- Caneló XXL amb bexamel de ceps, suc de rostit,
foiè, poma caramel.litzada i tófona 13,00€

- Caldós amb llamàntol. 23,00€
- Negre amb sepionets, carxofes i all i oli d’alls tendres. 15,00€
- Sec amb espardenyes. 23,00€
- Peix i marsic. 15.00€
- Rissoto de ceps, foie i tòfona.13,00€

- Sarsuela de peix de mercat i marisc. 19,00€
- Bacallà confitat a la vizcaína
amb tripa de bacallà i cigronets de calaf. 15,00€
- Suprema de turbot salvatge a la Donostriarra 15,00€

- ENTRECOT de vaca madurada.19,00€
- Daus de TXULETÓ madurat a la brasa, mostassa verda
i patata palla. 21,00€
- El nostre FILET DE VACA amb foié, tófona i reducció
d’Oporto.21,00€
- Terrina de PEU DE PORC cruixent amb ratafía. 13,00€
- ESPATALLA DE XAI farcida amb prunes,
orellanes, pinyons i reducció del seu suc 15,00€
- MELÓS DE VEDELLA amb bolets, foiè i poma caramel.litzada.15,00€

- Pernil ibèric de gla (50g) 9,50€
- Anxoves de l’Escala amb coca torrada. 9,00€
- Seitons amb vinagre. 7,50€
- Amanida russa de La Ferreria. 7,50€
- Bunyols de cervellets de xai. 7,50€
- “Les braves” de La Ferreria amb maionesa
d’all negre, sofregit de tomàquet i chipotle. 7,50€
- “Les croquetes” de cua de bou amb maionesa
de ceps i tòfona. 7,50€
- Xipironets a l’andalusa. 7,00€
- Fingers de pollastre amb salsa de chili dolç. 7,00€
Pop a la brasa, parmantier de patata i all i oli d’all tendre. 19.00€

... patata, foié i tófona.
... patata i llagosta.
... seitons en vinagre i piparres.
... patata i xipironets a l’andalusa.
... calçots en témpura.
... patata i espardenyes.

12,00€
23,00€
9,00€
11,00€
9,00€
23,00€

- Pa amb oli i sal i xocolata.
- Trufes.
- Tatin de poma amb gelat de nata.
- El nostre pastís de formatge.
- Crema catalana cremada.
- Tortell de nata.
- Brownie de cacahuets, gelat de vanilla i crema de caramel.

6,00€
6,00€
6,00€
6,00€
6,00€
6,50€
6.00€

- Coca torrada amb tomàquet.
- Panet de Pagés.

2,50€
1,20€

- Rigattoni a la boloñesa.

7,50€

