A Els Garrofers apostem per la cuina catalana, amb producte de proximitat i ecològic. Identificant-nos amb
la filosofia del movimient Slow Food. Cuina artesana, perquè si no esta fet en casa, no ho servim!
Podeu escollir un entrant i un plat principal . El preu és de 28€ . Inclou IVA i postres o cafè. Begudes apart.
Esperem fer-vos gaudir! Gràcies per fer-ho possible.

· Verat marinat amb ajoblanco i poma eco impregnada

· Jarret de vedella ecològica rostit amb un saltat de

amb pansa blanca

carbassa, porro i avellanes 236

· Amanida de l'hort d'en Pau amb taronja eco, ceba

· Lluç de palangre amb una crema de bròquil i cous cous

tendra, formatge d'ovella i fruits secs 12356

5
· Cassola de conill desossat amb carxofes dels horts de

· Espàrrecs verds ecològics amb escuma de carbonara,
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crema de ceba confitada i cansalada eco rostida 24

56
· Tàrtar d'alvocats , xampinyons, aranja, poma àcida,
anguila fumada i sorbet d'alfàbrega i llima 2

+2€

· Sardines marinades amb calçots confitats, romesco i
una vinagreta cítrica de calçots, ametlles i olives 36

+5.5€
· Carxofa ecològica farcida de rovell ecològic, botifarra
de perol i una salsa de galeres rostides 2456

+3€

· Arròs sec de cansalada del coll i sípia. 26
· Arròs sec d' escamarlans. 2

+3€

+5€

· Lletó de vedella eco rostit amb ravioli de formatge de
cabra, pèsols ecològics, menta i pernil 456
· Lluerna amb bolets 2

+3€

+10€

· Morro de bacallà (conservat sense bisulfits)
confitat amb cua de porc, espàrrecs i salsa bearnesa

256 +8€
· Pèsols ecològics del maresme amb una hamburguesa
de peus de porc i botifarra negra i cruixent de capipota

· Llom de porc ecològic rostit amb gírgola de castanyer

26 +7€

rostida i una emulsió d'ou marinat

· Ou d'Òrrius amb crema de patata,bolets i suc del rostit

2456 +4€
· Arròs melós de gamba vermella amb carpaccio de
gamba 25

+8€

456 +3€

· Xai de Cal Pauet amb una escuma de patata i ceba
rostides 256

+9€

· Costella de vedella ecològica de Castelltallat
rostida amb un puré de colinap caramel·litzat i cabdells
d'enciam eco a la meunière 256

+3€

· Sopa de ceba i llima amb moll de l'os de vedella
ecològica rostit 26

+2€

· Guatlla rostida amb un espàrrec blanc al cafè, cacau i
carbassa 5

+5€

· Senglar porcell rostit en crosta de pasta de full de
cacau i peres al vi 56

+3€

· Steak tartar de maluc de vaca vella. Gelat de
mostassa verda. 4

+3€

* Si voleu un plat adicional o escollir a la carta, podeu demanar el llistat de preus individuals.

