M E N Ú D E G U S TAC I Ó N
Ostra "La Belle Huitre" & copa de Cava

TA S T I N G M E N Ú
Oyster "La Belle Huitre" & cava glass

Tartar de atún de Almadraba con aguacate, algas, jenjibre y wasabi fresco

Tuna Tartar with avocado, seaweed, ginger and fresh wasabi

Huevos rotos con bogavante y sobrasada" Ibicenca"

Scrambled eggs with lobster and Ibizan sobrasada

Pulpo a la brasa con papada ibérica, parmentier y huevo poché

Grilled Octopus with pork jowl, creamy potato and egg

Gran Canelón de faisán con salsa de foie y trufa fresca de temporada

Pheasant cannelloni with truffle -scented foie sauce

Molleja de ternera , esparrago verde, tomate seco y gambita salteada

Veal gizzard, green asparagus, dried tomato and salted shrimp

Solomillo de vaca vieja "Frisona" con parmentier de patata y
mantequilla de trufa

Grilled Ox sirloin with potato parmentier and black truffle butter

POSTRE

DESSERT

Coca de Llavaneras con Helado

Coca Llavaneras cream with Ice cream

Coulant de chocolate con fruta de la pasion y helado de mango

Chocolate Coulant with passion fruit and mango ice cream

Precio: 60 €

Price: 60 €

(Mínimo 2 pax)

(Minimum 2 pax)

M E N Ú D E G U S TAC I Ó
Ostra "La Belle Huitre" & copa de cava

M E N Ú D E G U S TAC I Ó
Ostra "La Belle Huitre" & copa de cava

Tartar de tonyina d'Almadrba amb alvocat, algues, gingebre i wasabi fresc

Tartar de tonyina d'Almadrba amb alvocat, algues, gingebre i wasabi fresc

Ous estrellats amb llamàntol i sobrassada eivissenca

Ous estrellats amb llamàntol i sobrassada eivissenca

Pop brasejat amb papada d'ibèric, parmentier de patata i ou potxat

Pop brasejat amb papada d'ibèric, parmentier de patata i ou potxat

Gran caneló de Faisà amb salsa de foie a l'aroma de tòfona

Gran caneló de Faisà amb salsa de foie a l'aroma de tòfona

Pedrer de Vedella, espàrrec verd, tomàquet sec i gambeta salada

Pedrer de Vedella, espàrrec verd, tomàquet sec i gambeta salada

Filet de vaca vella " Frisona" a la graella, parmentier de patata i
mantega de tòfona

Filet de vaca vella " Frisona" a la graella, parmentier de patata i
mantega de tòfona

POSTRE

POSTRE

Coca de Llavaneras amb gelat

Coca de Llavaneras amb gelat

Coulant de xocolata amb fruita de la passió i gelat de mango

Coulant de xocolata amb fruita de la passió i gelat de mango

Precio: 60 €

Precio: 60 €

(Mínim 2 pax)

(Mínim 2 pax)

