Restaurant Món

Menú
Aperitiu del Xef
PRIMERS

SEGONS

Gaspatxo amb llagostins i síndria
perfumada al vinagre cabernet

Bacallà confitat amb cremós
d’albergínia blanca de sant Benet i
“Cherrys” confitats

Canelons de llamàntol amb la seva
americana i crema de caviar

Llobarro amb espinacs, espàrrecs i
carbassó

L’amanida de tomàquets, fumats,
mató i figues
La nostra esqueixada amb oliva
negra, pols de romesco i brots
tendres

Bitoc de vedella ecològica de Cal
Tomàs amb “xutney” de cireres,
mostassa antiga i patates
Espatlla de xai a baixa temperatura,
bolets i praliné de pruna
Magret d’ànec “5 aglans”, salsa al
pebre verd i poma a la vainilla

POSTRES
Sopa de síndria amb meló
osmotitzat, menta i xocolata
Cruixent de xocolata amb avellana i
crema de “Baileys”

Opcio vegana
Amanida de pèsols i tirabecs, llavors de canyamo
bio, tofu i vinagreta de cítrics

Soufflé gelat de coco amb
mango
Escuma de mascarpone amb
préssec confitat

29€ Pa i aigua inclosos

Delicies de soja amb samfaina casolana

Restaurant Món
Selecció de plats
del Món

Menú infantil

Amanida de textures amb
verdures i fruita 9,50 €

Crema de temporada

Degustacio de embotits amb
pa de coca 17,50 €
Fusta de pernil iberic i pa de
coca 19,50 €
Crema de pèsols i menta amb
bombo de formatge de cabra
7,50 €
Selecció de formatges
catalans amb melmelada,
fruits secs i torrades 19,50 €
Carpaccio de vedella amb
maionessa de foie i neu de
parmesa 12,00 €
Saltat de calamars amb
esparrecs i verdures 14,50 €
Filet de vedella amb patates
rostides, verdures i salsa de vi
del bages 23,00 €
Sable de maduixes i gerds
8,50 €
Mosaic de fruites de
temporada 7,50 €

Primers
Pasta amb salsa tomaquet/ pesto

Segons
Hamburguesa ecologica
Pollastre arrebossat
Peix del dia
acompanyat amb patates fregides

Postres
Gelats variats
Iogurt

14€
pa i aigua inclosos

Demani al seu
cambrer els
suggeriments
del Xef

iva inclos

