PRIMERS
Sopa de Nadal amb galets i pilota
Caldereta de rap i gambes
Amanida de verduretes i llagostins amb quinoa i salmó marinat amb soja, alvocat i vinagreta de mel,mostassa
El nostre caneló XL de pasta fresca amb rostit de pagès, beixamel i formatge gratinat
Raviolis de Carxofa amb salsa Gorgonzola i fruits secs
Risotto de ceps i salsa oporto
Carpaccio de Vedella amb flocs de Parmesà i Vinagreta de Mostassa Antiga

SEGONS
Morro de bacallà a la mouselina de poma i mel, fruits secs i ceba a la taronja
Rap de Palamós amb gambes i escamarlà amb salsa marinera
Garrinet confitat i sense feina amb salsa de ratafia
Melós de cuixa de cabrit, albercocs, moniato i Armanyac
Fricandó de Nadal amb llenegues i rovellons
Steak Tàrtar de vedella "Rubia Gallega"
Hamburguesa de Filet de Vedella i Papada Ibèrica amb Foie Pôelé i salsa Oporto

POSTRES
Flam de xocolata blanca i vainilla amb textures de pinya
Copa de iogurt i llima amb escuma de mandarina
Coulant de xocolata, crumble de cacau i gelat de vainilla
Cheesecake de gerds i xocolata amb maduixetes a la menta
Profiteroles de nata amb xocolata fondant
Sorbet de mojito amb neula de Nadal

CELLER
Mont Rubi White 2019 - Heretat Mont Rubi , Penedes
Vi Negre, Gómez de Segura, Rioja (La Guardia)

70,00 € (IVA inclós)

Inclou aigua i 1 ampolla de vi cada 4 comensals · Mínim de 8 persones per menús de grup · La formalització de la reserva només serà efectiva
amb un pagament a compte de 10 euros per comensal · El pagament s'efectuarà de la taula completa, mai individualment · El restaurant es reserva
el dret de modificar qualsevol plat sense previ avís per motius de disponibilitat de gènere.
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Pels petits

(Menú infantil, vàlid fins a 12 anys)

PRIMERS
El nostre caneló XL de pasta fresca amb rostit de pagès, beixamel i formatge gratinat
Sopa de Nadal amb galets i pilota
Macarrons Rigattone a la Bolonyesa

SEGONS
Xai a la Brasa amb Patates Rosses
Pit de pollastre de Pages a la Brasa amb Patates Roses

POSTRES
Iogurt natural amb galeta Oreo
Profiteroles de nata amb xocolata fondant
Gelat de vainilla amb neula de Nadal

BEGUDES
Aigua mineral o refresc

45,00 € (IVA inclós)

Inclou aigua i 1 ampolla de vi cada 4 comensals · Mínim de 8 persones per menús de grup · La formalització de la reserva només serà efectiva
amb un pagament a compte de 10 euros per comensal · El pagament s'efectuarà de la taula completa, mai individualment · El restaurant es reserva
el dret de modificar qualsevol plat sense previ avís per motius de disponibilitat de gènere.

