SOPeS I CREMES

CUINA FREDA

Sopa freda de meló i remolatxa - boletes de meló impregnades en mojito
Si del Bosc Polac fessim un gaspatxo ens sortiria aquesta sopa freda
Crema freda de porros a la parrilla de sarment encenalls de knoedeln d’espinac
Una vichysoisse a la parrilla amb un toc alemany

fresc i mediterrani

CUINA FREDA

Córdoba in my mind [taronja/ ceba tendra/ bacallà]
De Córdoba es aquesta amanida
Guisat de samfaina - oliva negre - Sardina en L’OOVE
Molt català i molt lleidatà
Tomàquet - alfàbrega i Burrata - mojo picón
El mojo és canari i l’amanida de tomàquet amb formatge universal

suggerent

CUINA FREDA

Amanida de pasta e fagioli - orecchiette - mongeta pinta i formatge curat
Així com sona segurament que és italià
Baba ghanoush d’alberginia & ceviche marinat en cítric de yuzu i oli de carabassa
Perú i Israel converteixen un plat de sabors increïbles
Llentia Beluga - polenta - arròs jasmí - tofu - vinagreta de bolet dashi
Ingredients nipons aromatitzats en una amanida

divertit

CUINA CALENTA

Burrito de carn d’olla [quatre carns] choclo i zapallo
No recordo on ho vaig trobar si a Toluca o a DF però si de la recepta
Chicken Colombo des Antilles - maní.
Si no has anat mai al Carib, després de sopar fer un pla per anar-hi
Otak - Otak de corball Balinese - maní
Indonesia està clarissim
Crab cake - Bou de mar - Salmó - cigrons - avellana i llima
Ho trobaràs a Vancouver pot ser

classics

CUINA CALENTA

Flam de palangre vapor de court bouillon - verdureta - crema d’avellana
Lleuger de la Nouvelle Cuisine francesa
Filet de vedella a la planxa patata gratin i jus de romaní
Clàssic de sempre, de tot arreu
Dumbay Ki Nihari - estofat de xai - pà de pita i Hummus
Extremadament apreciat al seu lloc d’Origen Pakistà
Pojarski clàssic de porc i vedella - belly lacat i olives reboçades
Llegenda d’un plat Rus, a mig camí entre St.Petesburg i Moscú

LLEUGER

CUINA DOLÇA

Sopeta de fruites
A l’estiu a Àustria es prenen molts fruits del bosc
Tonny’s Lemon Pie
Nova recepta del nostre pastisser, Antonio ho ha preparat
Cocktail de taronja perfumat amb anís estrellat
Serà Valencià?

golos

CUINA DOLÇA

Diamant de bombó de xocolata negra
Un bon bombó de xocolata de la recepta Belga per acabar
Pastisset de blat de moro de Belize i xarop especiat
Beliuzean corn cake però dolç
Préssec and Préssec Welcome
Quan hi ha molt de préssec al postre segur que és manyo

IVA no inclòs

Marca amb l’originalitat que vulguis,
la casella d’allò que et vingui de gust tastar!

Si fas una foto, la volem veure!
Etiqueta’ns :)

@grupclaustre

