
Crema de carbassa Km.0 amb gingebre i taronja.                                                                                    9 €

Crema de calabaza Km0 con Jengibre y Naranja.

Crema de gambes vermelles de costa amb avellanes torrades.                                                              10 €

Crema de gambas Rojas de Costa con Avellanas Tostadas.

Gyozas artesanes amb xampinyons i rap.                                                                                                   9 €

Gyozas artesanas de champiñones y rape.

Minifocaccia de verdures, mozzarella, formatge de cabra caramel·litzat i sèsam torrat.                      8 €

Minifocaccia de Verduras, Mozzarella, Queso de Cabra Caramelizado y Sésamo Tostado.

Amanida russa amb pa cruixent carasau.                                                                                                  8 €

Ensaladilla rusa con pan crujiente de carasau.

Saltejat de verdures, espàrregs ECO, carxofes i bolets.                                                                        9,50€

Salteado de verduras, Eco esparragos, Alcachofa y setas.

ENTRANTS
       Entrantes 

Tots els preus inclouen l'iva
Todos los precios incluyen I.V.A.



PLATS PRINCIPALS
      Platos Principales

Risotto de bolets, formatge anyenc i peres.                                                                   11,50€
Risotto de setas, queso añejo y peras.

Piperada vasca amb embolcall de carbassó i cebeta potxada.                                 14 €
Piperrada Vasca con envuelta de calabacín y cebollita pochada.

Secret ibèric amb reducció de Guiness, ceba chalota i pastanaga glassejades.       15 €          
Secreto Ibérico con reducción de Guiness, chalotas y zanahorias glaseadas.

Bacallà a la mel amb caldereta de patata estofada.                                             18.50€
Bacalao a la miel con caldereta de patata guisada.

Wrap d’ànec rostit amb mango.                                                                               9€
Wrap de pato asado con mango.

Caneló de vedella ECO del Pallars, formatge de la Garrotxa i bolets.                      11€
Canelón de ternera eco de Pallars, queso de la garrotxa y setas.

Envoltini de llom farcit amb gnocchi i salsa Marsala.                                            14 €
Envolitini de lomo relleno de Gnocchi y salsa Marsala.

Pechuga de pollastre a Baixa temperatura Rash el Hanout amb arròs jazmí saltejat 
amb pèssols.                                                                                                           12€
Pechuga de pollo baja temperatura Rash el Hanout con arroz jazmin salteado con guisantes.

Tots els preus inclouen l'iva
Todos los precios incluyen I.V.A.



Pastís de formatge.                                                              5.50€
Tarta de queso. 

Pastís de xocolata.                                                               4.50€
Tarta de chocolate,

Brownie.                                                                             4.50€
Brownie.

Tarta de santiago.                                                                    5 €
Tarta de santiago.

Coulant de xocolata amb gelat.                                            5.50€
Coulant de chocolate con helado.

Xarrup de llimona, mango o mandarina.                              4.50€
Sorbete de limon, Mango ó Mandarina.

Gelat de xocolata.                                                                4.50€
Helado de chocolate.

Dolços i postres
     Dulces y postres

Tots els preus inclouen l'iva
Todos los precios incluyen I.V.A.


