Benvinguts!
Els hem preparat una sèrie de plats pensats i dissenyats
per gaudir de la millor cuina de proximitat de Km 0. Plats elaborats amb cura, utilitzant
productes de temporada i de gran qualitat.

Els suggerim:
Alguns productes de temporada que hem seleccionat, fets a la nostra finca i de
qualitat com són la confitura agredolça de taronja (elaborada detingudament, tal com els
monjos de Poblet la feien), els ous del nostre corral, les magranes de la finca,
el codony casolà i les verdures del nostre hort...

El Menú Degustació.
Menú elaborat amb productes del dia.
Consta de:
Tres aperitius, dos entrants, un peix, una carn, pre postres i postres.
45,00€

Deixi’ns aconsellar:
Els oferim la possibilitat de maridar els vostres menjars amb diferents vins
seleccionats (Montsant, Priorat...) pel nostre sommelier.
Maridatge de vins (Menú Degustació): 15€
Maridatge de vins Prèmium: 25€

Carta
Entrants
*Anxoves ‘Doble 0’ amb pa de vidre i tomàquet ................................................................... 16,50€
* ”Salmorejo” amb tàrtar de gamba vermella, alfàbrega i caviar d’oli ............................. 16,00€
Amanida de llagostins amb alvocat i oli infusionat ................................................................ 16,00€
*Laminat de ‘Roast Beef’ amb verdures en tempura ............................................................. 17,75€
*Amanida de tomàquets de temporada i ventresca de tonyina ......................................... 18,00€
*Degustació d’espàrrecs i crema, amb tòfona d’estiu ......................................................... 18,50€
*Verdures del nostre hort al vapor amb oli d’Arbequina........................................................ 17,50€
Pernil ibèric ‘Juan Manuel’ amb pa de vidre amb tomàquet .............................................. 24,00€
Peix
*Peix de llotja acompanyat d’arròs socarrat ............................................................................p. s/m
*Bacallà amb estofat de Sípia.................................................................................................... 21,00€
Rèmol amb quinoa i samfaina ................................................................................................... 24,00€
*Llom de rap amb crema d’all i albergínia a la brasa ............................................................ 24,00€

Carns
*Guatlla amb foie i gratinat de patata ..................................................................................... 18,50€
*Garrí confitat a baixa temperatura i desossat amb parmentier de patata ....................... 22,00€
*Entrecot de Sidreria “Vint-i-cinc dies de maduració” ............................................................ 23,50€
Filet de vedella a la graella amb salsa de vi negre de Guarda La Boella ........................... 25,00€
Postres
Pa de pessic d’oli de La Boella amb mató i préssec ................................................................ 6,50€
Mousse de xocolata amb maracujà i gelat de mango ........................................................... 7,50€
Pastís de formatges ........................................................................................................................ 7,50€
Brownie de nous amb gelat de vainilla....................................................................................... 6,50€
Sorbet de mojito al rom amb maduixes ...................................................................................... 7,00€
Fruita de temporada .................................................................................................................... 6,50€

*Km. 0: Cuina Kilòmetre Zero

| Preus amb 10% IVA inclòs

