MENÚ DEGUSTACIÓN

Foie micuit manzana y vainilla
Espárrago, bearnesa, berberechos y papada ibérica
Rape con chirivia, naranja y Kalamata
Foie gras “calçot”cremoso y jugo rustido
Cola de cerdo Duroc con langostino y huevos de trucha
Cremoso de cnuez de Macadamia, especias y romero
Chocolates Osmosis

Menú Mediodía ( 3 plats ) 28€*
Menú Corto (5 platos) 48€ / 68€ con maridaje
Menú L (7 platos) 60€ / 100€ con maridaje
Menú XL (9 platos) 72€ / 120€ con maridaje

*Menú mediodía bebida no incluida
Los platos de esta carta pueden contener alérgenos. Por favor, comunique a nuestro personal si tiene intolerancias o alergias en el momento de tomar nota.

MENÚ DEGUSTACIÓ

Foie micuit poma i vainilla
Espàrrec, bearnesa, escopinyes i papada ibèrica
Rap amb xirivia taronja i Kalamata
Foie gras, calçot cremòs i suc de rostit
Cua de porc Duroc amb llagostí i ous de truita
Cremòs de nou de Macadàmia, espècies i romaní
Xocolates Osmosis

Menú Migdia (3 plats) 28 € *
Menú Curt (5 plats) 48 € / 68 € amb maridatge
Menú L (7 plats) 60 € / 100 € amb maridatge
Menú XL (9 plats) 72 € / 120 € amb maridatge

* Menú migdia beguda no inclosa
Els plats d'aquesta carta poden contenir al·lèrgens. Si us plau, comuniqui al nostre personal si té intoleràncies o al·lèrgies en el moment de prendre nota.

TASTING MENU

Foie micuit apple and vanilla
Asparagus, bernese, cockles and iberian dewlap
Monk fisch, with hirvia, orange and kalamata
Foie gras, cream “calçot” and roast juice
Duroc porck tail with langoustine and trout eggs
Macadamia Nuts cream with species and rosmary
Osmosis chocolates

Midday Menu (3 courses) 28 € *
Menu C (5 courses) 48 € / 68 € with pairing
Menu L (7 courses) 60 € / 100 € with pairing
Menu XL (9 courses) 72 € / 120 € with pairing

* Drink not included
The dishes on this menu may contain allergens. Please let our staff know if you have intolerances or allergies at the time of taking note.

