
3 Arts a Taula

“Gastronomia, Arquitectura i Cultura”

aquí fent Asseguts 
història, una 

continueu 
història que  

remunta cent anys enrere quan 
la família Fuster convidava a 
familiars i amics a gaudir d’una 
agradable vetllada a casa seva.

Situat al menjador original, el 
nostre restaurant Galaxó els 
hi ofereix formar part de la 
història del moder-nisme gaudint 
de la nostra experièn-cia 
gastronòmica.

Cuina tradicional, de proximitat, 
basada en productes de temporada 
i treballats amb delicadesa.



Una benvinguda amb el tradicional aperitiu

L’inici d’un bon àpat crea l’expectació 
de còm serà l’experiència 
gastronòmica.

Per aquest motiu com a carta de pre-
sentació del nostre restaurant, 
volem començar aquest viatge 
oferint-los el tradicional pà, amb oli i 
sal.

Una varietat de pans elaborats 
arte-sanalment aquí, que 
acompanyem d’uns olis i sals 
seleccionats a cons-ciència per 
sorprendre al seu paladar.



Les nostres recomenacions...

Menú Modernista

3 aperitius, 3 tastets i postre

39 €

Menú Galaxó

3 aperitius, 4 tastets i postre

55 €

Menú Domènech i Montaner

3 aperitius, 5 tastets, formatges i 
postre

75€

Menú Consol

3 aperitius, 8 tastets, formatges y 2 
postres

95€

Menú Brasa

3 aperitius, carn o peix brasa i postre

45€

Per poder gaudir millor d’una experiència 
única i sorprendent, deixis portar per les re-
comendacions creades per nostre equip 
gastronòmic, basades en una selecció dels 
millors plats i productes de la nostre pro-
posta gastronòmica.

Tots els preus tenen l’ IVA inclòs

Opció maridatge de vins en els nostres menús 15€



Per a compartir
Patates amb “romescbrava” i all i oli de codony

Bunyols de bacallà amb tarojna

Croquetes de pernil Ibèric i menta fresca

Tàrtar  de llangostins amb el seu consomé y foie poelée 

Pernil Ibéric i pà amb tomàquet de penjar  

Anxoves “OO” amb torrada d’escalivada

Ostra del Delta a la brasa amb Piparras i Coppa di Parma

14€

16€

3.50 €/Ud

23€

29€

31€

8€/Ud

Continuem...
Tàrtar de tonyina amb Ponzu de magrana i pak choy a la brasa

Espàqarrecs verds a la brasa amb emulsió de bolets i 

trufa negre d’estiu

 la brasa amb la seva infusió i tel de cansalda 

 “iaia” amb beixamel de ceba de Figueres cara-

Ou de Reig a

Caneló de la 
mel·litzada

 arbe-

23€

21€

24€

26€

15€Amanida de tomàquet de pera amb botifarra d’ou, 
 i truita (peix) amb aroma de romaní a la olives quines 

llimona

Del mar

Bacallà confitat amb sopa de farigola i patata fondant 

Rèmol amb crema de cloïsses i paltruc negre  

Molls amb textures de tomàquet
Calamarsets a la brasa amb cebeta “platillo”, cruxient 
d’arròs negre i salsa d’all i julivert

26€

28€

22€

20€

Tots els preus tenen l’ IVA inclòs



Arròs del Delta amb llamàntol

25€

27€

29€

30€

De la terra
Suprema de pollastre “Pota Blava”, cigala y kimche 
suau
Guarrí a baixa temperatura amb crema de fonoll al curry 
verd

Filet de vedella del Pirineu amb Trinxat de la Cerdanya

‘Carré’ de xai amb olivada i mostassa verda i ‘ragout’ de 
pas-tanaga morada i groga 

De “sucar pà”...
Ou de corral a baixa temperatura, saltejat de bolets de Mon-
teseny amb salsa de carn

21€

35€

2,5€

Tots els preus tenen l’ IVA inclòs

9€

9€

9€

9€

9€

9€

9€

Servei de pà artesà

Dolços i postres artesans

La Nostre crema catalana

Massini en simfonía 

“Trencadís” de pinya amb fruites de temporada 

Borratxo al rom fumat amb gelat de coco

El tradicional lingot de xocolata amb maracujà 

Torrada de Santa Teresa de canyella amb gelat de 

menjar blanc Mouse de mato de Montserrat amb 

escuma de mel 

Suggeriments...
El nostre personal l’informarà de les creacions diàries 
del nostre equip gastronòmic



Al. lèrgens

Crustacis

Soja

Fruits de closca

Cacauets

Gluten

Lactosa

Ou

Mol·luscs 

Sèsam

Api

Mostassa

Peix

Sulfits

Ví




