
Per començar /  Para empezar

Pissarra de pernil ibèric 16,00€
Pizarra de jamón ibérico 

Assortiment de croquetes de pernil ibèric, lluç,  9,50€  
gambes i formatge    
Surtido de croquetas de jamón ibérico, merluza, gambas y queso

Fingers de pollastre arrebossats amb quicos  7,50€ 
i salsa de mel i mostassa   
Fingers de pollo rebozados con quicos en salsa de miel y mostaza

Patates Braves Ciutat de Mataró 6,50€
Patatas Bravas Ciutat de Mataró  

Ous trencats amb patata palla i botifarra del Perol 10,00€
Huevos rotos con patatas paja y butifarra del Perol 

Micuit de foie amb mango, torradetes reducció de balsàmic 14,00€
Micuit de foie con mango, tostaditas y reducción de balsámico 

Anxoves del Cantàbric 12,00€
Anchoas del Cantábrico 

Pa de coca amb tomàquet  3,00€
Pan de coca con tomate 

Llegenda al·lèrgens · Leyenda Alérgenos

Grans de sèsam · Granos de sésamoGluten · Gluten Ous · Huevos

Fruits amb closca · Frutos de cáscara
Sulfits i SO2 · Sulfitos y SO2 Mostassa · Mostaza

Crustacis · Crustáceos
Soja · Soja

Mol·luscs · Moluscos

Entrants freds / Entrantes frios

Bouquet d’amanida amb crudités de xampinyons,  9,50€
cruixent de formatge parmesà i oli de pipes de gira-sol  
Bouquet de ensalada con crudités de champiñones,  
crujiente de queso parmesano y aceite de pipas de girasol.

Mezclum d´amanides amb formatge de cabra cruixent,  9,50€
mango, mel i orenga  
Mezclum de ensaladas con queso de cabra crujiente,
 mango, miel y orégano

Espinacs frescos amb peres i passes  9,50€
al vinagre balsàmic i formatge Idiazábal   
Espinacas frescas con peras y pasas al vinagre
balsámico y queso Idiazábal 

Tàrtar de tonyina “Yellow-finn” amb alvocat,  14.00€ 
melmelada de maduixa i mantega wasabi     
Tartar de atún “Yellow-finn” con aguacate,
 mermelada de fresas y mantequilla wasabi

Carpaccio de vedella amb vinagreta 12,00€
de mostassa antiga i encenalls de formatge parmesà  
Carpaccio de ternera con vinagreta de mostaza antigua  
y virutas de queso parmesano

Entrants calents / Entrantes calientes

Coca d´escalivada amb formatge de cabra, salsitxes 12,00€
i vinagreta dolça de codony   
Coca de escalibada con queso de cabra, salchichas  
y vinagreta dulce de membrillo 

Graellada de verdures amb salsa romesco 10,00€
Parrillada de verduras con salsa romesco  

Wok de verdures, llagostins i fideus “Shiitake” 14,00€
Wok de verduras, langostinos y  fideos “Shiitake”    

Peixos / Pescados

Farcellets de calamar amb saltejat de verdures 14,50€
i reducció de soja 
Rollitos de calamar con salteado de verduras y reducción de soja

Bacallà a la catalana 14,00€
Bacalao a la catalana     

Suprema de lluç de palangre amb salsa de navalles 13,00€
Suprema de merluza  de palangre con salsa de navajas    

Tonyina vermella amb pebrot escalivat i salsa de coca del Casar 18,00€
Atún rojo con pimiento escalibado y salsa de torta del Casar               

Carns / Carnes

Filet de vedella amb foie rostit i reducció 
de salsa Pedro Jiménez 19,50€
Solomillo de ternera con foie asado y reducción 
de salsa Pedro Jiménez         

Entrecot de vedella amb salsa de pebre verda 16,50€
Entrecôte de ternera con salsa de pimienta verde  

Magret d´ànec amb chutneyde mango i festuc  16,50€
Magret de pato con chutneyde mango i pistacho  

Hamburguesa de vedella “Black Angus” amb maionesa de trufa 12,50€ 
Hamburguesa de ternera “Black Angus” con mayonesa de trufa    

Secret de porc ibèric a la brasa amb risotto de patata,  15,50€
xoriço i oli picant d’alls 
Secreto de cerdo ibérico a la brasa con risotto de patata,  
chorizo y aceite picante de ajo

Postres / Postres

Coulant de xocolata negra amb nucli de xocolata blanca,  7,00€
gingebre i infusió de té verd    
Coulant de chocolate negro con núcleo de chocolate blanco,  
jengibre i té verde

Tarta Tatín de poma amb gelat de stracciatella 7,00€
Tarta Tatín de manzana con helado de stracciatella  

Mel i mató amb fruits secs 7,00€
Miel y mató con frutos secos  

Brownie, mousse de xocolata i gelatina de cacau  7,00€
amb salsa de fruita de la passió    
Brownie, mousse de chocolate y gelatina de cacao  
con salsa de fruta de la pasión 

Amanida de fruites amb sorbet de mandarina 7,00€
Ensalada de frutas con sorbete de mandarina 

Assortiment de gelats i sorbets al gust 6,00€
Surtido de helados y sorbetes al gusto  

Preus amb el 10% IVA inclòs / Precios con  el 10% IVA incluido

Lactis · Lácteos Peix · PescadoApi · Apio
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