
restaurant

tapes | snacks

Ostres Gillardeau · 10
Del número 2, al natural (2 ut.)

Caviar “Oscietra Adamas”
Servit amb blinis i crème fraîche

10 grs. · 60    30 grs. · 140

Steak tàrtar · 12
Amb torradetes de pa moreno mallorquí (2 ut.)

Tàrtar cremós i picant de tonyina · 12
Amb torradetes de pa moreno mallorquí (2 ut.)

Croquetes de bacallà
4 ud. · 8    8 ud. · 14

Cruixent de llagostins i sobrassada ecològica (4 ud.) · 12

ENTRANTS

Amanida tèbia d'albergínies agredolces, 
lletons de me i Ras el Hanout

Sunomono mediterrani de peix i marisc
Amb suc cítric i algues (+ extra 5 grs caviar · 30)

”Manjar blanc” de llamàntol
Sopa Mallorquina medieval amb ametlles i espècies

Carxofes a la paella
Amb llamàntol i salsa de vi blanc (+ extra 5 grs caviar · 30)

Raviolo farcit de ricota i rovell
Amb espinacs a la crema

Carpaccio de chateaubriand
Amb amanida aromàtica i terrina de foie feta a casa

Risotto de carbassa, sàlvia i formatge de cabra

Canelons de porcella de porc negre

19

26

27

29

15

24

16

169

Mitja
ració Ració



PRINCIPALS

DOLÇOS

Filet de llobarro
Amb verdures de tumbet

Filets de moll
Amb patata al safrà i suc de bullit eivissenc

Porcella mallorquina de porc negre al forn
Acompanyada d'una salsa dels sucs, bunyols de patata i amanida líquida

Me a la royal
Amb salsa d'espècies medievals, cremós d'apionabo i porro confitat

Filet turnedó
Amb salsa bordelesa, terrina de patata i holandesa

28

28

29

29

36

Ració

9

9

9

9

Ració

“Pomada” de Sant Joan
El “Gin Lemon” menorquí de cullera

El nostre pastís al whisky
La revisió del clàssic dels anys 80

El nostre "snicker" al plat
La barreta de xocolata més venuda del món

La nostra Pavlova
La versió fresca d'aquest clàssic merengue sec

En cas d'al·lèrgia, intolerància o si voleu alguna proposta vegetariana consulteu amb el nostre personal de sala

Servei de pa elaborat a casa amb massa mare i servit amb AOVE · 6
I.V.A. Inclòs - Preus expressats en Euros (€)



tapes

Ostres Gillardeau

Caviar “Oscietra Adamas”

Steak tàrtar

Tàrtar cremós i picant de peix blau

Croquetes de bacallà

Cruixent de llagostins i sobrassada

entrants

Amanida tèbia d'albergínies agredolces

Sunomono de peix i marisc

”Manjar blanc” de llamàntol

Carxofes a la paella

Raviolo farcit de ricota i rovell

Carpaccio de chateaubriand de vaca

Risotto de carbassa, sàlvia i formatge de cabra

Canelons de porcella de porc negre

principals

Filet de llobarro

Filets de moll

Porcella mallorquina de porc negre

Me a la royal

Filet turnedó de vaca

dolços

“Pomada” de Sant Joan

El nostre pastís al whisky

El nostre "snicker" al plat

La nostra Pavlova

El nostre pa mallorquí de garrova

Crustacis Fruits secs

CacauetOus Mol·luscs

Gluten

Mostassa

Api

Peix

Sulfits

Sèsam

Soja Lactis

Altramuces


