
Taula de pernil ibèric 80 gr. / 18€

Crema de carbassa amb cardamom, pipes i múrgules / 14€
Taula d´hummus (pastanaga, remolatxa i alfàbrega) amb guarnicions  / 14€

Bolets de temporada sobre cremós de patata trufada, ou a baixa temperatura i reducció de  Pedro Ximénez  / 15€
Amanida de llagostins amb patata confitada, pernil ibèric, vinagreta de llima i gamba amb oli de sèsam  / 16€

Amanida de quinoa amb edamame, alvocat, blat de moro, wakame, cogombre, ceba morada, tomàquet cherry,
mango i maionesa de llima i soja  / 12€
Tofu al curri groc, blat i anacards  / 14€

Tartar de salmó amb crema d´alvocat, adobats i maionesa de Sriracha  / 17€

Terrina de garrinet amb pinya rostida i salsa agredolça  / 24€

Tagliata de vedella amb base d´albergínia al comí, demi-glace i pastanaga rostida / 20€
Galta de vedella amb ceps , coliflor i tallarines de sípia  / 19€

Sopa de xocolata blanca amb maduixes i garrapinyats / 7€

Pa de coca torrat amb tomàquet  / 5€

EL TIL·LER
13:00 - 15:30 / 20:00 - 22:30

 

Impostos inclosos / Impuestos incluídos / Taxes included

Disposem d´informació detallada sobre la presència d´al·èrgens en els aliments posats a la seva disposició. Si vostè pateix alguna al·lèrgia o intolerància, contacti amb el nostre personal .
Disponemos de información detallada sobre la presencia de alérgenos en los alimentos puestos a su disposición. Si usted padece alguna alergia o intolerancia, contacte con nuestro personal .

"Aquest establiment coneix i aplica les obligacions especificades en el Real Decret 1420/2006 de l´ 1 de Decembre sobre la protecció contra l´anisakis"

We have detailed information about the pressence of allergens in the food. If you have any allergies or intolerance, please contact our staff.

"Este establecimiento conoce y aplica las obligaciones especificadas en el Real Decreto 1420/2006 de el 1 de Deciembre sobre la protección contra el anisakis"
"This establishment knows and applies the obligations specified in the royal Decree 1420/2006 of 1 December about protection against anisakis"

Per començar

Croquetes coulant de pollastre rostit  (4 Unitats)  / 8€ 
Les nostres braves amb all i oli  / 9€

Entrants

Peixos
Llobarro a la graella amb cremós de remolatxa i verdures saltejades  / 18€

Pop a la graella amb patata i tòfona  / 23€
Rap al forn amb sucarrat d´alls i romesquet d´ametlla  / 22€

Carns

El nostre caneló d´ànec amb beixamel de foie i reducció de Ratafia / 18€

Postres artesans

Cheesecake de Mahó amb coulis de maracuià i crumble d´ametlla  / 7€
Tiramisú amb gelat de cafè d´Etiòpia  / 6€

Copa de fruita de temporada  / 6€

Apte per vegans   
Apte per vegetarians   

Apte per celíacs 


