RANXO DE TARDOR
Per compartir i xalar:

De Palamós, la gamba:

Croqueta cremosa de peix de roca amb
emulsió de caps de gamba

3,00€

Arròs de gamba,
gamba i gamba

18,00€

Braves de moniato amb mostassa
de mandarina i sal boja

6,50€

Banderilla de tardor amb cebeta a la ratafia,
cogombret, rovelló confitat i peix blau de
Palamós en conserva

Escumós de suquet de
gamba de Palamós amb
el seu suc

15,00€

7,00€

Gamba mitjana de
Palamós a la brasa

19,50€

Coulant de gamba amb
carbonara dels seus caps
i peix de roca

16,50€

Xatonada de barracuda amb escarola cabell
d'àngel, romesco de cacauet amb all negre i
"migas" de formatge de cabra

11,00€

Tataki de palometa a la flama amb ceba
morada fumada, aigua d'escalivats, salsa de
iogurt amb "alcaparrons" i bolet llengua de bou 11,00€

De
D la Cala, tonyina de Balfegó:

Escabetx de sorell i corball salvatge amb
bolets confitats, perles de carabassa,
llima Kaffir i pebre rosa

13,50€

Tàrtar de tonyina Balfegó
amb textures d’alga nori i
plàncton

17,50€

Crema catalana de rossinyols, gamba blanca
confitada de Palamós i sucre de panela

13,50€

Sashimi de tonyina
Balfegó amb sorbet de
llima, wasabi i vinagreta
de magrana

17,50€

Fricandó de Galta de
tonyina Balfegó amb
trinxat de temporada

18,00€

Vichyssoise tèbia de "ají amarillo" amb
sorbet de cítrics i verdures amb molla
marinada de Palamós i oliva negra

16,00€

Pop roquer a la brasa amb chutney de
codony, te vermell, crema suau de
salsafins i trompetes de la mort

17,00€

Tallahams a la brasa amb endívies brasejades,
vinagreta d'api-rave i ceba japonesa

16,50€

Brioix de canana rossa a la cervesa negra amb
ventresca confitada de peix gat i emulsió de nyores 17,00€
Caneló mar i muntanya amb beixamel de
cranc blau, camagrocs i formatge de
cabra curat de ca la Nuri

17,00€

Ou a 63 ºC amb pop blanc de Palamós,
emulsió d'all i julivert, oli de cendra i
papada ibèrica a baixa temperatura

16,50€

Espardenya de canana negra a les dues
coccions amb tàrtara de farigola

17,00€

Graellada de peix de llotja a les dues salses

20,00€

Steak tàrtar de vaca vella

13,80€

Entrecot del mar a la
brasa amb patates rosses
i brou de peix blau
18,00€

Sofregit
i el "xup-xup" a taula:
S
Mandonguilles d'ànec
amb anguila del delta,
caldo"dashi" i tàrtar
d'albergínia fumada

17,00€

Arròs melós de ceps amb
escamarlans de Palamós i
18,50€
escuma de bacó fumat
Suquet d'escrita del delta
amb picada de safrà i
cruixent de porro

17,50€

Part dolça:
Diamant de pastís de Sacher amb
pols d’or

6,50€

Panacota infusionada amb vainilla,
caqui i gelat de poma al forn

6,50€

Torrija emborratxada d’amaretto, i
gelat de carquinyoli

6,00€

Postres de xocolata amb gamba
vermella de Palamós amb picada
de menta

6,00€

Llima, llimona, xocolata blanca i
granissat d’api

6,00€

Vins dolços:
Essència de Gerisena

4,20€

Dolç de Gerisena, samsó en àmfora

4,30€

Malvasia, Mas Oller, bota 2 anys

5,50€

Gewürztraminer, Gramona

5,00€

