SORBETS, GELATS I POSTRES

sorbet de meló
sobre crema de meló Cantaloup i daus de cogombre al buit

8.50 €

gelat de xocolata + gelat de vainilla
amb salsa de xocolata especiada al pebre de Sichuan i galeta cruixent

8.50 €

fruita fresca
varietat de fruites fresques al natural pelades i al punt de maduresa

11.00 €

cremós de llimona amb gelat de merengue
reducció de taronja i strudel

10.00 €

crema catalana a la nostra manera
escuma de crema catalana, gelat de caramel i gominoles de llimona

10.00 €

cheesecake amb gerds
amb terrina de gerds i estofat de fruits vermells

10.00 €

mil fulls de nata i maduixetes de bosc
pasta cruixent, nata poc ensucrada i maduixetes del maresme

11.00 €

actualització de la tradicional tatin de poma
amb gelat de poma verda, pasta de full cruixent i toffee especiat

10.00 €

raviolis de xocolata
emulant el tradicional “pa amb oli, xocolata i sal”

11.00 €

coulant d’avellana
acompanyat d’un de fruita de la passió i maracujà(preparació 15 minuts)

11.00 €

formatges afinats
plat de formatges afinats amb torrades i codonyat

13.50 €

* algunes preparacions es poden adaptar de manera que no continguin gluten, si us plau,
consulti el seu cambrer.
sense gluten

CAFÈS, TES I COMBINATS AROMÀTICS

express natural Lavazza Gold Selection; selecció dels millors cafès del món.

3.50 €

descafeïnat aràbic Lavazza; selecció de Brasil i Asiàtics dolços.

3.50 €

te negre Ceilán jardí Kenilworth Op; (un mid grown de la zona de Dimbula,
rodó i sense astringència ni acidesa.

4.40 €

te vermell king of pu erh; de gust menys terròs que els pu erhs habituals.

4.40 €

te blanc Xina pai mu tan premier class, amb el post gust de pell de préssec
característic d’aquesta varietat.

4.40 €

te earl grey luxus; Xina i Ceilán aromatitzats amb bergamota, un clàssic.

4.40 €

te verd Xina chun mee special; un te de excel.lent qualitat.

4.40 €

SENSE CAFEÏNA NI TEÏNA

fresh & fit: rooibos, poma, pell de llimona, gingebre, canyella,
pebre, cardamom i alfàbrega.

4.40 €

equilibri: rooibos, melissa, camamilla, anís, ginseng, fonoll i aroma de mel.

4.40 €

til·la nights: combinació de til·la i altres aromàtics relaxants.

4.40 €

digestiva: menta, anís i camamilla.

4.40 €

gingebre llimona: menta rissada, gingebre, lemon grass, i regalèssia.

4.40 €

mint splash: fulls d’esbarzer, llimona, menta, citronella, camamilla,
pètals de rosa, flor de taronger, fulles de lavanda i flor de bruc.

4.40 €

100 x zen: mate, canyella, cardamom, gingebre, clau d’olor i pebre.

4.40 €

