
THE SEASON FOR GIVING

iva inclòs

ELS NOSTRES APERITIUS

Croquetes de ceps / ceps trufades (2und.)
 

Corneto de tomàquet amb tàrtar de tonyina, escuma d'alvocat
i ous de peix volador

 
Mil fulles amb amanida de pop, un toc picant amb papaia

i ceba japonesa

ENTRANTS A ESCOLLIR

Crema de marisc amb gamba Katai i verduretes cruixents
 

Amanida de cabra amb verds, carabassa, kale, pipes, nori i gerds

CARN O PEIX
Cuixa d'ànec confitat amb salsa de rostit,  orellanes,

prunes seques i pinyons
 

El Caneló de Maria Trias XXL especial per Sant Esteve
 

Bacallà confitat amb cremeta suau de ceba torrada
i confitats del mercat

POSTRE
Cheesecake al torró de Xixona

CELLER ESPECIAL . . .

Santes Negre (DO Montsant)
La Camioneta Blanc (DO Rueda), aigua, pa i cafès

+ Copa Parxet Cuvée 21 Brut Ecològic

PER ACOMPANYAR ELS TEUS CAFÈS . . .
Assortiment de torrons i neules



APERITIU DE BENVINGUDA .. .

Corneto de tomàquet amb tàrtar de tonyina, escuma d'alvocat
i ous de peix volador

PER SEGUIR GAUDINT . . .

Sopa d'escudella amb galets de nadal

"Carn d'olla"
(Pilota, pollastre, botifarra negra, cigrons, col i patates)

EL ROSTIT D'AQUEST ANY . . .

Cuixa d'ànec confitat amb salsa de rostit,
orellanes, prunes seques i pinyons

EL NOSTRE POSTRE . . .

Tronc especial de Nadal

CELLER ESPECIAL . . .

Santes Negre (DO Montsant)
La Camioneta Blanc (DO Rueda), aigua, pa i cafès

+ Copa Parxet Cuvée 21 Brut Ecològic

PER ACOMPANYAR ELS CAFÈS . . .

Assortiment de torrons i neules
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LET'S CELEBRATE THE NIGHT

iva inclòs

ELS TRES ÚLTIMS CAPRITXOS DE L'ANY

Croquetes de ceps / ceps trufades (2und.)
 

Corneto de tomàquet amb tàrtar de tonyina, escuma d'alvocat
i ous de peix volador

 
Mil fulles amb amanida de pop, un toc picant amb papaia

i ceba japonesa

UNA AMANIDA GOURMET

Amanida de llagostins marinats i alvocat sobre torrada de sèsam, tomàquets
semisecs, mango i vinagreta de lichie

ESPECIAL DE LA MAR
Medalló de rap amb cremeta d'eriçons, favetes baby "Cocció al buit" i brots mini

¿L'ÚLTIM DOLÇ DE L'2021?
Cheesecake de torró

CELLER ESPECIAL . . .
Santes Negre (DO Montsant)

La Camioneta Blanc (DO Rueda), aigua, pa i cafès
+ Copa Parxet Cuvée 21 Brut Ecològic

PER ACOMPANYAR ELS TEUS CAFÈS . . .
Assortiment de torrons i neules

ESPECIAL DE LA TERRA
Melós de vedella en el seu suc amb carbassa a la vainilla de Madagascar

i festa de fruits secs
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