Introducció
La proposta està basada en l’alta cuina tradicional catalana,
i inspirada en l’època modernista.
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L’esclat de la primavera i la Mila
Rondalles
Foie mi-cuit amb salsa Cumberland al palo cortado

22,00 €

80g de Pernil ibèric de gla, DOP Jabujo

30,00 €

Paté de pollastre ecològic de pota blava al vi ranci

16,00 €

Pa amb tomàquet al estil de Pompeu Gener i Babot

5,00 €

*Les divisions de la carta fan referència al llibre Solitud de Victor Català.
Victor Català va ser el pseudònim que amagava a Caterina Albert, Escriptora representant del la literatura
catalana i del moviment modernista i naturista. La societat de l’època desaprobava que una dona fos escriptora i
més punyent com era ella.
Solitud , 1909 és l’obra que consagra a Victor Català com a escriptora en ple modernisme. Una obra carregada
de simbolisme, a través del paissatge.
Si té intolerància a algún producte, sol·liciti més información al nostre personal.

La pujada
Amanida de tomàquet amb anxoves de l’Escala i Mongeta de Ganxet

18,00 €

Pastís de patata amb ventresca de tonyina vermella i caviar

28,50 €

Salmó salvatge marinat amb cruixent d’avellanes i crema agre

20,00 €

Crema freda de musclos de roca

17,50 €

Albergínies amb romesco i flor de carbassó envinagrada

17,00 €

La nostra esqueixada de bacallà

18,50 €

Cim alt
Steak tàrtar

23,00 €

Fideus amb samfaina i formatge de maó curat

18,00 €

Gnochis amb consomé Ibèric i caviar

27,00 €

Molls Gaudí

23,00 €

Llagosta a la catalana

90,00 €

Peix de llotja amb risotto de mantega rància

45,00 €

Suquet de gamba vermella

39,00 €

Filet de vaca amb salsa perigueux

34,00 €

Jarret de Ral d’Avinyó lacat amb el seu suc i gingebre

30,00 €

Galantina de pollastre pota blava amb panses, pinyons i cebetes al ranci

34,00 €

Mandonguilles de vaca vella amb sípia i espàrrecs verds

28,00 €

*Las divisions de la carta fan referencia als capítols del llibre Solitud de Victor Català

