MENÚ 1
APERITIU
Copa de cava “sunrise”
Oliva esfèrica amb anxoves 00 i vermut amb cítrics
Bombó de foie, cacau i avellana
Milfulls de patates braves amb allioli suau
Cruixent de melós d’ànec amb foie
Croquetes de pollastre i pernil ibèric

PRIMER PLAT
a escollir entre

Raviolis de verdures i gambes amb salsa de vi blanc
Textures de tomàquet amb mozzarella, anxoves i sàlvia
Caneló de rostit amb tòfona i parmesà

SEGON PLAT
a escollir entre

Lluç de palangre al forn amb les seves patates i cloïsses
Llobarro amb tomàquet confitat i alfàbrega (supl. 3 €)
Presa ibèrica fumada amb pinya i pernil de Jabugo
Melós de vedella amb moniato, ceba dolça i ratafia
Filet de vedella amb foie, codonyat de poma i cruixent d’espècies (supl. 6 €)

PASTÍS DE CELEBRACIÓ
a escollir entre

Llimona, xocolata blanca i aranyons
Massini de nata i maduixes
Xocolates amb praliné d’avellanes i cafè
Cafès
Pa i aigües minerals

CELLER
Vi blanc Indispensable D.O. Empordà
Vi negre Indispensable D.O. Empordà
Cava Parxet Gran Reserva Maria Cabané

Preu 66€ p/p
IVA inclòs

MENÚ 2
APERITIU
Copa de cava “sunrise”
Oliva esfèrica amb anxoves 00 i vermut amb cítrics
Bombó de foie, cacau i avellana
Milfulls de patates braves amb allioli suau
Cruixent de melós d’ànec amb foie
Caneló de rostit amb beixamel de tòfona
Ravioli de carpaccio de gambes amb ceps i romaní
Mini burger de pollastre estil Cèsar
Coca amb pernil Ibèric
Croquetes de pollastre i pernil ibèric
Falsa tòfona d’estiu
Rotllet de primavera de cua de bou amb salsa thai

PLAT PRINCIPAL
a escollir entre

Lluç de palangre al forn amb les seves patates i cloïsses
Llobarro amb tomàquet confitat i alfàbrega (supl. 3 €)
Presa ibèrica fumada amb pinya i pernil de Jabugo
Melós de vedella amb moniato, ceba dolça i ratafia
Filet de vedella amb foie, codonyat de poma i cruixent d’espècies (supl. 6 €)

PASTÍS DE CELEBRACIÓ
a escollir entre

Llimona, xocolata blanca i aranyons
Massini de nata i maduixes
Xocolates amb praliné d’avellanes i cafè
Cafès
Pa i aigües minerals

CELLER
Vi blanc Indispensable D.O. Empordà
Vi negre Indispensable D.O. Empordà
Cava Parxet Gran Reserva Maria Cabané

Preu 66€ p/p
IVA inclòs

MENÚ INFANTIL
APERITIU
Patates
Olives farcides
Selecció d’embotits i formatges
Croquetes de pollastre i pernil ibèric

PLAT PRINCIPAL
a escollir entre

Canelons
Macarrons
Pollastre amb patates
Carn arrebossada amb patates
Costelles de xai amb patates

POSTRES
Pastís de celebració
Refrescos, aigües minerals i pa

Preu 35€ p/p
IVA inclòs

