Menú del dia
10-12–2018

Menú Degustació
Sentits

Per Picar /Para picar
Es serviran els tres plats / Se serviran los tres
platos
Nigiri de salmó a la flama amb crema de
carbassa
Nigiri de salmón a la flama con crema de calabaza
Amanida de tardor amb encuritits i gelée de
moscatell
Ensalada de otoño con encurtidos y gelée de
moscatel

Tomàquet a l’ alfàbrega amb escuma de parmesà
Tomate a la albahaca con espuma de parmesano
Ou a 63º amb sobrassada i parmentier de patata
Huevo a 63º con sobrasada y parmentier de
patata

Ou a 63º amb parmentier i sobrassada
Huevo a 63º con parmentier y sobrasada

Musclos a la brasa amb flocs de bonítol
sec i Harry’s Bar
Mejillones a la brasa con virutas de bonito
seco y Harry’s Bar

A escollir/ A escoger

Ravioli XL farcit de bolets amb gamba de Blanes
Ravioli XL relleno de setas con gamba de Blanes

Coulant de patata, ou i foie
Coulant de patata, huevo y foie
Lluç a la brasa amb cabdell d’enciam i escuma
de parmesà
Merluza a la brasa con cogollo y espuma de
parmesano
Arròs de peix i calamarsets
Arroz de pescado y chipirones
Postres / Postres
Torrada de Santa Teresa amb crema i gelat de
iogurt
Torrija con crema y helado de yogurt
o
Flam de cafè amb coulis de prèssec
Flan de café con coulis de melocotón

16,50 € IVA inclòs

Coulant de patata, ou i foie gras
Coulant de patata huevo y foie gras
Pollastre del prat farcit amb prunes i pinyons amb
crema de blat de moro
Pollo del prado relleno con ciruelas y piñones amb
crema de blat de moro

Sopa de préssecs confitats amb escuma de
vinagre balsàmic
Sopa de melocotones confitados con espuma de
vinagre balsámico
o
Fondant de xocolata amb gelat de vainilla
mexicana
Fondant de chocolate con helado de vainilla
mejicana

39,90€ Iva inclòs

Alguns dels plats poden variar segons disponibilitat

