“És innat a la nostra filosofia el respecte i l’estima de les matèries primeres que ens
ofereix el nostre entorn, així com els productors i recol·lectors que ens abasteixen
per poder apropar-los a la vostra taula”
PER PICAR
Croquetes d’albergínia i shiitake ……………….…...………………...…………..

1.80€/u

Croquetes de rostit ……..……………….………..…...…………..……...………….. 1.80€/u
Les nostres braves amb escuma d’allioli …………..…………………….……... 7.00€
Bunyols de bacallà amb pols de julivert ……………………………………….…. 9.50€
Ou ECO trufat ………………………….………………………………………………….. 9.00€
Llagostins cruixents - parmesà - kikos …………….…………….……...………. 10.50€
Musclos del Delta “Els Garrofers” ………….…..…………..……………………... 11.50€
Gyozas casolanes de llagostins amb verduretes ……………………………... 13.00€
Molls (Rogers) arrebossats amb maionesa de llimona …………………….... 18.00€
PRIMERS
Amanida de temporada …………………...………………...……………………...... 9.50€
Gratén de trinxat amb rossinyols i ou ECO fet a baixa temperatura ........ 12.50€
Caneló cruixent de galta amb cremós de moniato …………………………… 14.50€
Raviolis de l’àvia farcits de calçots amb pesto de romesco ................... 14.50€
“Dumplings” a la catalana amb infusió de bolets ……………………………… 16.00€
PER ALS MÉS PETITS
Croquetes - patates fregides ……………...…………………………..…………...…..……..… 9.00€
Macarrons ……………...………………………………...………………………...………………….. 8.50€
Pollastre - patates fregides ……………...………………………………...…………………..… 9.50€

Si tens alguna intolerància o al·lèrgia alimentària avisa’ns i t’ajudarem a triar els teus plats.

SEGONS
Peix de llotja - patata confitada - ceba al forn ………………...…………..…..

S/M

LLuç amb cremós de coliflor, mascarpone i ametlles ……….…………....... 19.00€
Rap amb carbonara de pernil Ibèric, espàrrecs blancs i verds ………….... 22.00€
Pop - ximixurri d’algues - patata al forn ……………….…………………....…... 21.50€
Costella de vedella glacejada 12h amb parmentier de celeri i el suc de seu rostit


17.50€

Terrina de galta de porc amb escuma de patata i demiglace …………….. 17.50€
Melós de xai desossat amb escuma de sidra ..........................…….………. 18.50€
Arròs de xipirons amb allioli d’ají groc ………………………………...…………. 19.50€
Fideuá de txangurro amb allioli de txacolí …………………………………….... 19.00€
SELECCIÓ DE CARNS ELS GARROFERS
Steak tartar de vaca vella madurada amb moll de l’os i mostassa verda …..... 21.00€
Llom alt prèmium 500gr. / 50 dies de maduració ………………….....…….. 34.00€
“Chuletón” de vaca vella 1kg. /45 dies de maduració …………….….………. 49.00€/kg
POSTRES
El nostre pastís de pastanaga .................................................................. 7.00€
Xoco blanca - foam de fruits vermells- cruixent làctic - alfàbrega ..….. 8.00€
Mató amb gelatina de mel i nous ……………………………………………...…… 7.00€
Xocolata - cacauets - caramel ……………………………………………………. 8.50€
Rajola de xocolata blanca amb maduixes liofilitzades, nueles, pipes i iogurt àcid

  6
 .00€

Si tens alguna intolerància o al·lèrgia alimentària avisa’ns i t’ajudarem a triar els teus plats.

