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APERITIUS
Crema suau de ceps
Esponja de tomàquet amb anxova de l’Escala
Broqueta de formatge havarty amb carn de tomàquet i oli d’alfàbrega
PRIMERS PLATS (a escollir un)
Tagliatelles frescos saltats amb gambes i verdures al wok amb salsa teriyaki
Gratinat cremòs de carabassó, cors de carxofa, gambes i mozzarella
Amanida tèbia de fulles multicolors amb base de pasta fullada, bolets confitats,
emulsió de bacallà i llesques de pernil ibèric
Raviolis de pasta Won-ton farcits de peix i marisc amb crema Nantúa
Fideuà de marisc amb allioli
Crema suau de carxofes amb ravioli de foie i poma Golden confitada
SEGONS PLATS (a escollir un)
Llom de bacallà gratinat sobre melmelada de tomàquet i crema de formatges
Cua de rap amb llagostins i salsa de romesco amb tocs mediterranis i tomata seca
Suprema de salmó amb raïm caramel·litzat a la crema de cava
Redó de pollastre de corral farcit de préssecs amb llit cremós de rissotto funghi
Muslo d’ànec en confit aromatitzat amb taronja i lleuger puré de moniatos i romer

Filet de porc ibèric a la sal farcit de foie, ceps confitats i prunes amb reducció de
Pedro Ximénez
POSTRES (a escollir un)
Mostillo de pinya amb gelat de coco i coulís de fruites del bosc
Pastís semi-fred de maduixa casolà
Profiterols de nata amb xocolata calenta
Sorbet de llimona o mandarina
Copa de mató amb crema catalana i aroma de canyella
BODEGA: Vi blanc i negre criança D.O. Terra Alta. Aigua I cava Brut Nature.
Cafès
ACLARIMENTS
S’ha d’escollir el mateix plat tothom. Servei de muntatge de taules i estovalles (ceràmica i roba).
Estàn incloses les taules. Les cadires es cobraran a 1€ cada una. Les fundes a 1.5€.
Servei de muntatge i cambrers a partir de 35 persones.
El menú es pot emportar (només el menjar), s’ha de venir a recollir (preu menú base 18€+iva)
Desplaçament inclòs fins a 60 km de Tortosa. Si són més de 150 comensals no es cobrarà desplaçament.

