de temporada
Snacks i aperetiu

Per compartir / Para compartir
Parihuela (sopa de peix peruana)
Mini canelo de senglar
Flan de romesco amb calçots
Peus de vedella amb salsa de cacahuet +1€
Carpacció de Gamba de Palamós 4,5€
Tapa de Pernil Ibéric d'agrà 3,5€

/
/
/
/
/
/

Parihuela (sopa de pescado peruana)
Mini canelón de jabalí
Flan de romesco con calçots (cebolleta)
Pies de Ternera con salsa de cacahuete +1€
Carpacció Gamba de Palamós 4,5€
Tapa de Jamón Ibérico de bellota 3,5€

Segon a escollir / Segundo a escoger
Calamar farcit de Quinoa i la seva tinta i crema de fonoll eco del hort
Calamar relleno de quinoa y su tinta con crema de hinojo del huerto

"Lagarto" Iberic amb risotto de blat
Lagarto Ibérico con risotto de trigo
Jarret glasejat amb crema d'arrels i cebetes (2 persones)
Jarret de veau glacée à la crème de racines et d'oignons (2 personnes)

Postre del dia
Petits Fours
Pa d'elaboració pròpia
Pan de elaboración propia
Refresc, aigua, cervesa o Celler
Refresco, agua, cerveza o Bodega:

D.O. Empordà Vinyes dels Aspres
1 Ampolla / 2 persones
1 Botella / 2 personas

35,00 €

(iva inclòs / iva incluido)
El menú pot tenir canvis segons mercat.
El menú puede tener cambios según mercado.

Vi escumós / Vino espumoso

Suplement per persona

Vi blanc / Vino blanco

XOT dels Aspres 2017

0,00 €

Sauvignon blanc i picapoll 4 mesos bota producció:2650 ampolles

Oriol 2017

0,00 €

garnatxa blanca i roja

Blanc dels Aspres 2017
Garnatxa blanca i garnatxa roja 5 mesos en bota de roure

3,00€

Vi rosat / Vino rosado

Vi negre / Vino tinto

XOT dels Aspres 2015

0,00 €

Carinyena, Syrah i Merlot 7 mesos de bota Producció: 6600 ampolles

Oriol 2017

0,00 €

Garnatxa, carinyena, melot i syrah

Negre dels Aspres 2015
Garnatxa, Carinyena i Syrah 14 mesos en bota producció:1858

3,00 €

