PER COMENÇAR
Braves estil Can Bufi

5,95

Bunyols de pollastre pagès amb curri groc

8,60

Petita selecció de formatges amb focaccia de romaní i
tomàquets confitats
Xipirons fregits amb maionesa negre i crema de llimona
amb plàncton

8,50

9,80

Natxos de Wagyu, crema d’advocat i formatge a la llauna

12,50

Suplement pa de coca a la brasa

1,50

ENTRANTS FREDS
Carpaccio d’escamarlà amb pollastre rostit

17,60

Steak tàrtar picat al ganivet amb els seus condiments

19,80

Terrina de foie mi-cuit al carbó i els seus maridatges

16,80

ENTRANTS CALENTS
Bunyols de bacallà al pil-pil, safrà i espardenyes
saltejades
Gnochis de patata amb bolonyesa de xoriço ibèric i
sobrassada
Cap i pota de pop de roca amb gambes vermelles i cigrons

15,80

13,80

16,50

ARROSSOS
Arròs melós d’ànec a l’estil “pekin” amb all i oli cítric

17,80

Arròs sec amb caldo de carabiner i escamarlà

22,50

de costa al allet

PEIXOS
Llobarro en dos coccions amb patata, ceba

18,20

i el seu oli d’all i guindilla
Rap a la royal amb suquet de crustacis i cremós d’apinap

17,20

Turbot de 400 gr a la planxa amb salsa verda i cloïsses

18,60

Guisat de calamar de costa i la seva romana

16,50

amb holandesa de la seva tinta

CARNS
Melós de senglar, migas de bosc, rossinyols i salsafins en
farigola

17,80

Braó de xai glacejat, parmentier de iuca i tomàquet confitat

18,50

Garrinet de Segòvia amb trinxat de col lombarda i patata

23,50

Llom baix amb foie gras, patates i salsa de ceps a la brasa

21,00

POSTRES
Coulant de cafè i Baileys amb el seu cremós de haba tonka
(13 minuts)
Cheescake de fruits vermells amb gelat de formatge fresc i
gerds
“Volcant” de xocolata negre, interior de gerds i fum fred
d’hibiscus (13 minuts)
Tartaleta cítrica, liquat de poma verda àcida amb kiwi i
gelat de yuzu i lemon-grass

8,00

7,20

8,20

6,60

Milfulls de carrot cake amb gelat d’avellana

7,50

Selecció de petifours

4,80

*Algun dels nostres postres poden ser adaptats per
intolerants

VINS DOLÇOS
Don PX 2016 | 2017 32,5 cl

3,0|12

Gust a pansa, mel i dàtils. Perfecte per formatges i fruita
Lafage Maury Grenat

4,25

Notes a fruits vermells i negres. Perfecte per xocolates
Ratafia Russet | Ratafia l’hòstia
Ratafies amb notes balsàmiques, records a pineda

3,5 | 4,0

