Virutas de paletilla de bellota D.O. Guijuelo con pan de coca ·
Encenalls d'espatlla de gla D.O. Guijuelo amb pa de coca ·
Ensalada de rúcula, burrata, higos y piñones con vinagreta de tomates secos y albahaca ·
Amanida de ruca, burrata, figues i pinyons amb vinagreta de tomàquets secs i alfàbrega ·
Parrillada de verduras de temporada con romesco ·
Graellada de verdures de temporada amb romesco ·
La tortilla de patatas de Mantequerías Pirenaicas con pan con tomate ·
La truita de patates de Mantequerías Pirenaicas amb pa amb tomàquet ·
Foie mi-cuit caramelizado con compota de manzana ·
Foie el meu-cuit caramel·litzat amb compota de poma ·
Tartar de salmón con aguacate y olivada ·
Tartar de salmó amb alvocat i olivada ·
Atún curado al romero con salsa de tomate fresco ·
Tonyina curada al romaní amb salsa de tomàquet fresc ·
Carpaccio Harry’s bar ·
Carpaccio Harry’s bar ·
Cazuelita de setas de temporada con langostinos ·
Cassoleta de bolets de temporada amb llagostins ·
Pulpo a feira con cachelos ·
Pulpo a feira amb cachelos ·
Croquetas de jamón ibérico y pollo ·
Croquetes de pernil ibèric i pollastre ·

/ud.
/u.

Espalda de cordero con hummus de berenjena y chips de vegetales ·
Espatlla de xai amb hummus d’albergínia i xips de vegetals ·
Solomillo de ternera al café de Paris con cebollitas glasé y patatas fritas ·
Rellom de vedella al cafè de Paris amb cebetes glasé i patates fregides ·
Pescado fresco del día ·
Peix fresc del dia ·
Arroz de gamba roja ·
(mínimo 2 comensales - 30 minutos)
Arròs de gamba vermella ·
(mínim 2 comensals - 30 minuts)

Milhojas de crema con sorbete de moras ·
Milfulls de crema amb sorbet de mores ·
Coulant de chocolate con helado de avellanas ·
Coulant de xocolata amb gelat d'avellanes ·
Tarta tatin con chantilly ·
Pastís tatin amb chantilly ·
Surtido de quesos selectos ·
Assortit de formatges selectes ·

