Menú Tradicional
Royal de ceps
i foie-gras
**

El caneló d’en Gaig

amb crema de tòfona
**

Vieira lacada
crema de nyàmeres i carxofes rostides
**

Lluç de palangre

a l’all cremat, carbassó i remolatxa
**

Poularda del Penedès
rostida a la catalana
**

La nostra versió de la crema catalana
escuma, toffee i llimona
**

Tatin de poma
i gelat de vainilla

75 €

Menú Gran Àpat
Ostres de Marennes
i encurtit de mango
**

Tàrtar de llobarro

amb caviar imperial
**

Gratinat de bou de mar
i amanida de contrasts
**

El caneló d’en Gaig

amb crema de tòfona
**

Tonyina Bluefin a la brasa
amb ravoli de gamba i puré d’escalunya
**

Foie-gras
a la brasa, naps caramel·litzats i Pedro Ximénez
**

Llebre a la Royal
ó
Garrí cruixent i desossat
**

Maduixa

formatge i sablé de mantega
**

Xocolata Guanaja

pera i gelat de canyella

120 €
En els dos menús oferim l’opció de servir una selecció de formatges artesanals (+10€)
Pa i entreteniments 4.90 € (Avisi al seu cambrer si no vol que sigui servit)
10% IVA inclòs
Tenim a la seva disposició una carta amb els al·lèrgens que conté la nostra carta

Entrants
Ostres de Marennes i encurtit de mango

30.00 €

Trio de tàrtars (gamba de Palamós, llobarro i tonyina bluefin)
Terrina de foie-gras d’ànec a la sal i brioix

27.80 €

Gratinat de bou de mar i amanida de contrasts
Amanida de llagostins de Sant Carles

29.90 €

29.00 €

26.80 €

Mongetes del ganxet, gamba i garoines

32.00 €

Cervellets a la planxa i els seus bunyols amb maionesa de mostassa
Canelons d’en Gaig amb crema de tòfona

19.50 €

24.00 €

Peixos
Vieires lacades amb crema de nyàmeres i carxofes rostides

31.00 €

Tonyina Bluefin a la brasa amb ravioli de gamba i puré d’escalunya
Llobarro de subhasta, nyoquis de patata Bufet i celerí

42.00 €

Lluç de palangre a l’all cremat, carbassó i remolatxa

29.80 €

Arròs sec de llamàntol blau i calamarsets (20 min)

32.00 €

38.50 €

Carns i Aus
Steak tàrtar de bou al calvados, cremós de mostassa i patata Pont Neuf
Foie-gras a la brasa amb naps caramel·litzats i Pedro Ximénez
Filet de bou, parmentier i patata soufflé

Arròs de colomí i ceps (20 min)

29.00 €

29.50 €

Garrí cruixent i desossat amb fruits vermells i ceba
Colomí rostit amb el seu perfecte

27.00 €

28.00 €

35.00 €
28.00 €

Pa i entreteniments 4.90 € (Avisi al seu cambrer si no vol que sigui servit)
10% IVA inclòs
Tenim a la seva disposició una carta amb els al·lèrgens que conté la nostra carta

