P rimers a compartir

Amanida de formatge de cabra amb

Segon a escollir

Hamburguesa Black Angus amb ceba

Postre a escollir

Menú 1

Crumble de poma amb llet condensada

poma Granny Smith i vinagreta pesto
Espàrrecs verds brassejats amb salmó
fumat i salsa de festucs

Calent de compota de poma i
botifarra negra

Xistorra a la sidra Mooma
Pastís de truites de verdures de l’àvia Fina
Pa de coca amb tomata

caramel·litzada, formatge i ou

acompanyat de patates fregides
Verdures a la brasa amb romesco
Calamars a la planxa amb all i julivert
Secret de porc Duroc amb patates al caliu

Iogurt natural d’ovella de Mas Casas
amb melmelada de poma

Suc de mandarina amb gelat de vainilla
Gelat artesà o sorbet

Nata amb nous, xocolata, vainilla, gerds, mascarpone,
torró de xixona, sidra o poma Granny Smith.

27€

Inclou sidra o vi de la casa i café
Mínim dues persones. IVA inclós.
Inclou un màxim de 1/2 ampolla per persona de
sidra o vi. Els aperitius, refrescos, licors i cava no
estan inclosos al menú..

P rimers a compartir

Amanida de formatge de cabra amb

Segon a escollir

Confit d’ànec amb peres

Postre a escollir

Menú 2

Xuixo de poma i xarrup de ratafia Mooma

poma Granny Smith i vinagreta pesto
Espàrrecs verds brassejats amb salmó
fumat i salsa de festucs

Calent de compota de poma i
botifarra negra

Xistorra a la sidra Mooma
Pastís de truites de verdures de l’àvia Fina
Pa de coca amb tomata

Xai de l’Empordà amb patates fregides
Bacallà amb poma amb allioli
de mel gratinat

Tataki de tonyina amb espàrrecs i soja
Hamburguesa Mas Saulot (vegetariana)

Llenties, espinacs, pastanaga, patat i ceba acompanyat
amb humus, pebrot, parmesà, pa i patates

Pastís de pastanaga amb gelat de
mascarpone

Pastís de formatge amb fruits vermells i
gelat de gerds

Gelat artesà o sorbet

Nata amb nous, xocolata, vainilla, gerds, mascarpone,
torró de xixona, sidra o poma Granny Smith.

32€

Inclou sidra o vi de la casa i café
Mínim dues persones. IVA inclós.
Inclou un màxim de 1/2 ampolla per persona de
sidra o vi. Els aperitius, refrescos, licors i cava no
estan inclosos al menú..

P rimers a compartir

Amanida de formatge de cabra amb

Segon a escollir

Filet de vedella de Girona a la pedra

Postre a escollir

Menú 3

Recuit de Fonteta amb mel de mil

poma Granny Smith i vinagreta pesto
Espàrrecs verds brassejats amb salmó
fumat i salsa de festucs

Calent de compota de poma i
botifarra negra

Xistorra a la sidra Mooma
Pastís de truites de verdures de l’àvia Fina
Pa de coca amb tomata

Entrecot amb os de vedella de Girona
a la pedra 450 g

Espatlla de xai cuita a baixa temperatura i
acabada a la brasa amb allioli de mel
Rapet amb verdures a la brasa
Pop a la brasa amb Parmentier de patata

flors de Casavells

Tatín de poma amb gelat de vainilla
Duo de xocolata: brownie i trufes artesanes
Gelat artesà o sorbet
Nata amb nous, xocolata, vainilla, gerds, mascarpone,
torró de xixona, sidra o poma Granny Smith.

37€

Inclou sidra o vi de la casa i café
Mínim dues persones. IVA inclós.
Inclou un màxim de 1/2 ampolla per persona de
sidra o vi. Els aperitius, refrescos, licors i cava no
estan inclosos al menú..

P rimers a compartir

Amanida de formatge de cabra amb

Segon

“Txuleton” de vedella de

Postre a escollir

Menú Txuleton

Pastís de formatge amb fruits

poma Granny Smith i vinagreta pesto
Espàrrecs verds brassejats amb salmó
fumat i salsa de festucs

Calent de compota de poma i
botifarra negra

Xistorra a la sidra Mooma
Pastís de truites de verdures de l’àvia Fina
Pa de coca amb tomata

Girona a la pedra d’1kg

Per a compartir dues persones

vermells i gelat de gerds

Tatín de poma amb gelat de vainilla
Poma confitada amb ratafia i gelat de turró
Gelat artesà o sorbet
Nata amb nous, xocolata, vainilla, gerds, mascarpone,
torró de xixona, sidra o poma Granny Smith.

39€

Inclou sidra o vi de la casa i café
Mínim dues persones. IVA inclós.
Inclou un màxim de 1/2 ampolla per persona de
sidra o vi. Els aperitius, refrescos, licors i cava no
estan inclosos al menú..

