
 

 

 
Aperitiu, primer, segon i postres: 29€     MAIG 2023 

preu per persona, begudes no incloses. si no vols postres pots demanar un altre primer 

 

 

snacks i pa (extras) 

LES NOSTRES OLIVES (gf) 3,50 € 

CROQUETES d’espinacs a la catalana, veganesa de wasabi (gf) 2 € /un. 

GYOZAS de remolatxa amb salsa teriyaki (4 un.) 8 € 

FOCACCIA casolana farcida amb api-rave, cremós d’ametlles i tomàquets secs 8 € 

PA DE MASSA MARE DEL FORN PAdeKILO 3 € (mitja ració 1,50 €) (gf opcional) 

PA AMB TOMÀQUET i oli extra-verge d’arbequina eco 4 € (mitja ració 2 €) (gf opcional) 

 

primers 

Crema d’ESPÀRRECS blancs de Gavà, cireres confitades, piparra fumada (gf) 

AMANIDA de fonoll, pomes de muntanya, nous, mostassa de la Vall d’Aran i anet (gf) 

TACOS de tinga de porros, bolet shitake, col llombarda encurtida i mole verd amb o sense tabasco casolà (2 un.) (gf) 

FLORS DE CALÇOTS, crema de mongetes verdes, tomàquet de penjar rostit, all negre (gf) 

CARBASSA patisson, mongetes del ganxet, ruca, carbassó encurtit, picada d’all i ametlles (gf opcional) 

 

segons 

TEMPEH casolà d’ametlles, tirabecs, escabetx, crema i cruixent de porros (gf) 

CURRY de carbassa, pak choi, llenties vermelles, sticky rice, papadum (gf) 

ESPÀRRECS verds, coliflor, mongetes de Tolosa, escuma d’espàrrecs (gf) 

ORECCHIETTE (pasta) amb pesto d’algues de Porto Muiños, bròcoli, ceba encurtida, pa ratllat 

ARRÒS integral de Pals a la llauna amb carxofes i romesco d’agrella i ametlles (gf) 

 

postres 

Textures de PASTANAGA, taronja, sorbet de llimona i gingebre, teula de cucurutxo, festuc (gf opcional) 

PÈSOLS cremosos, gel de menta, teula de xocolata, sal (gf) 

CARBASSÓ mini, maduixa, sorbet de carbassons i llima, ganache de maduixa i xocolata blanca (gf) 

TRUFES al wasabi, terra de xocolata, caramel salat (3 un.) (gf) 

 

La nostra cuina vegetal segueix el ritme de la natura, s'alimenta de biodiversitat i prioritza els productes cultivats 

responsablement als horts locals. 


