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ENTRANTS
Assortit d'embotits Ibèrics.

Carpaccio de bacallà amb tomàquet, tapenade d'anxoves del Cantàbric i freses de tobiko

Salmorejo nikkei de maduixes i anguila fumada del Delta de l'Ebre.

Zamburiñas gratinades amb provençal de chile fresc

Broqueta de llagostí amb cruiXent de panko i salsa kimchee

Musclos de roca amb sofregit de chalotas, jenjibre, lemongrass i garnacha blanca

SEGON A TRIAR
Entrecot de vedella a la brasa de carbó amb parmentier de patata i bolets

Suquet de peix i marisc de llotja a l’estil de pescadors

POSTRE
Parfait de xocolata negra amb escuma de fruita de la passió

35 €
IVA INCLÒS

CELLER
Terra Alta blanc, negre o rosat i aigües minerals



ENTRANTS
Pernil Ibèric de gla amb pa de vidre i tomacó

Carpaccio de vedella empolvorat amb formatge parmesà

Mossets de pa bao amb sobrassada Ibèrica i ametlles

Salmorejo nikkei de maduixes i anguila fumada del Delta de l'Ebre

Tartar de tonyina i alvocat amb oli de sèsam

Broqueta de llagostí amb cruixent de panko i salsa kimchee

Calamar premium andalusa amb maionesa de yuzu

SEGOND A TRIAR
Melós de vedella amb chalotas setinades, parmientier de patata i ceps

amb reducció de PX

Suprema de llobarro al bardados en cansalada Ibèrica amb tomàquets confitats en alfàbrega

POSTRE

45 €
IVA INCLÒS

CELLER

Passió de xocolata amb cruixent de AOVE i escates de sal

Somontano varietals blanc, negre o rosat i aigües minerals



ENTRANTS
Assortit d'embotits ibèrics amb pa de vidre i tomacó

Carpaccio de vedella amb parmesà i fruita seca

Pa Bao farcit de sobrassada Ibèrica i ametlles

Ceviche clàssic de corbina, amb crema de rocoto i cruixent de blat de moro

Broqueta de llagostí amb cruixent de panko i salsa kimchee

Sashimi de tonyina vermella "ARROW" amb chutney de tomàquet

Montadito de cansalada viada confitada en soia a 90º amb salsa teriyaki

Musclos de roca a la planxa

Montadito de foie i mango amb confitura de tomàquet i vainilla

SEGON A TRIAR
Milfulls de rellom de vedella amb figues, foie i poma amb reducció de Porto

Tournedó de salmó farcit de bladers gratinat amb all i oli de mel

Presa de porc Ibèrica amb marró glacé i salsa de Porto

Sarsuela de peix i marisc del Nàutic

POSTRE

55 €
IVA INCLÒS

CELLER

Copa digestiva de yogurt i mel amb crema de mango i sorbet de mandarina

 Petitites estones blanc terra alta, Petites estones encert D.O Montsant,

aigües minerals i cafès o infusions


