CARTA

PER A COMPARTIR
PARA COMPARTIR
Ostres amb moll de l’os amb suc d’escarola

LA LLOTJA
LA LONJA
34,00

Ostras con tuétano y jugo de escarola
Garotes gratinades amb mongetes de Santa Pau

32,00
32,00
28,00

Peix del mercat amb vinagreta de meunière

36,00

Calamars confitats farcits de ceps i foie gras

32,00

Calamares confitados rellenos de ceps y foie gras
21,00

Bombas de romescada
Carretó de formatges artesans i de fermier, seleccionats per Toni Gerez & Co

58,00

Pescado del mercado con vinagreta de meunière		

Pan airbag con cremoso de huevo frito y trufa
Bombes de romescada

Gratinat de crustacis i mol·luscs al safrà

Gratén de crustáceos y moluscos al azafrán

Virutas de jamón 5J con coca de vidrio y tomate
Pa airbag amb cremós d’ou ferrat i tòfona

34,00

Nuestra caldereta de pescado

Erizos de mar gratinados con alubias de Santa Pau
Encenalls de pernil 5J amb coca de vidre i tomata

La nostra caldereta de peix

Tonyina Rossini

37,00

Atún Rossini
32,00

Carro de quesos artesanos y de fermier, seleccionados por Toni Gerez & Co

CARNS I AVIRAM
CARNES Y AVES

ENTRANTS
ENTRANTES
Mar i muntanya de faisà i gambetes amb el seu consomé

Peus de porc amb escamarlans i salsa Choron
34,00

Mar y montaña de faisán y gambitas con su consomé
Minestra de verdures tèbia amb vinagreta de ruca

27,00

Menestra de verduras templada con vinagreta de rúcula
Tiradito de vieires amb cansalada ibèrica

28,00

Tiradito de vieiras con panceta ibérica
Amanida d’ànec amb naps

30,00

Ensalada de pato con nabos
Raviolis de pop amb moniato, carbassa i sobrassada

28,00

45,00

Manitas de cerdo con cigalas y salsa Choron
Llom de cérvol amb cacau i regalèssia

36,00

Lomo de ciervo con cacao y regaliz
Colomí amb pil-pil de codony i castanyes

34,00

Pichón con pilpil de membrillo y castañas
Contrafilet de vedella dels Aiguamolls amb almadroc de tupí

37,00

Contrafilete de ternera dels Aiguamolls con almodrote de tupí
Xai de llet en caldereta

Cordero lechal en caldereta

Raviolis de pulpo con boniato, calabaza y sobrasada

En compliment de la normativa de la UE, si desitja un llistat d’al·lèrgens sol·liciti’l al Maître.

En cumplimiento de la normativa de la UE, si desea un listado de alérgenos solicítelo al Maître.

36,00

