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 MENU NADAL 1

Aperitius de benvinguda

Brou de Nadal amb pilotetes i galets

----------------------- 

 Jardí de verduretes d’Hivern crocants i ou de corral poché trufat 

----------------------- 

 Aromàtic d’herbes i llenguado en vapor d’infusió de tes d’espècies 

----------------------- 

 Espatlleta de corder rostit-melós – jus de cep i múrgola

----------------------- 

 Xocolata negra 17-20 – craqueline massa semi-ferment – lavanda 

Cafè & Mignardises - Torrons

Celler

Vins i Caves seleccionats Bruixes de Burriac

Preu 40€ + iva 



              

 

MENU NADAL 2

Brou de Nadal amb pilotetes i galets

----------------------- 

Terrina de perdiu –  pinyons - raifort

----------------------- 

 Peix de roca i llamàntol – en galeta d’arròs – emulsió de bouillbaisse

-----------------------

 Bourgignon vedella DO. Montsant– verduretes d’hivern – patata dauphine

-----------------------

 Mora - Cassis – Mirtil - Figa - Craquelin 

Cafè & Mignardises - Torrons

Celler

Vins i Caves seleccionats Bruixes de Burriac

Preu 45€ + iva                     
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Es serveix per taula complerta 
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MENU NADAL 2
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Aperitius de benvinguda

Es serveix per taula complerta 



Aperitius de benvinguda

Brou de Nadal amb pilotetes i galets

----------------------- 

Tatin de celeri foie – trufa – jus Bercy de mostasses

----------------------- 

  Filet de rap salvatge sautee– ibèric cruixent – salsa Robert de mostasses               

----------------------- 

Chateaubriand Limoussine – pomme Macaire i rot kohl

----------------------- 

Financier - Black and white – sensació cacau  

Cafè & Mignardises - Torrons

Celler

Vins i Caves seleccionats Bruixes de Burriac

 Preu 60€ + iva 

  MENU NADAL 3

Es serveix per taula complerta 
 



Aperitius de benvinguda

Tasseta de brou de Nadal amb pilotetes i galets

----------------------- 

Marbre de parfait de foie trufat

----------------------- 

  Tartaletes de trufa d’hivern i ou de corral en tartaleta         

----------------------- 

Ostra Napoleó en cremós d’avellana i llamàntol 

----------------------- 

Cola de Cigala triple 0 en infusió de dashi de bolets

----------------------- 

Suquet de llagosta vermella del país

----------------------- 

Tangerina - ganache President – cacau en merengue sec – anís i canyella rostides 

Cafè & Mignardises - Torrons

Celler

Vins i Caves seleccionats Bruixes de Burriac

 Preu 75€ + iva 

  MENU NADAL 4

Es serveix per taula complerta 
 

              

 
 

MENU INFANTIL 

Aperitius de benvinguda

Brou de nadal con galets y pilotetes de carn

----------------------- 

Canelons rossini gratinats

o

Filet de vedella a la graella amb patata Ane

----------------------- 

Gelat de xoxolata amb virutes de Brownie

 Mignardises 

   Refrescs & Aigua

  Menu infantil fins els 12 anys  

  Preu 35€ + iva 
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