
Jordi Cruz i el seu equip els desitgen una agradable estada 

 

Menú Degustació 

 

Bloody Mary on the rocks 
 

Cànula de picos amb ensalada russa cremosa, caviar i ventresca de tonyina curada 
 

La gilda en esferes amb escabetx d’algues i ostres 
 

La caixa xinesa: brioix, anguila, wasabi i allioli d’herba llimona 
 
  

 
Mantega avellana muntada amb fines crostes de pa i caviar 

 
Pinya colada rostida i criofiltrada a manera de ramen 

 
Aigües concentrades i carns de calamar, parmesà i escalunyes entre romana i milanese 

 
Tomàquet de penjar pansificat amb pa d’herbes i textures de parmesà 
Gaspatxo d’amanida de tomàquet verd i germen d’amanida Caprese  

 
Arrels, llavors i escorces calcinades, arrel de cerfull gelada al bourbon, scamorza 

 fumada i tòfones conservades 
 

Gazpachuelo de ceba tendra com a ceviche amb llamàntol i musclos 
 

Aigua de cebes concentrades, ou de polleta fumat, clara satay i pasta fullada de ceba al brie trufat 
 

Lluç amb pil-pil de les seves proteïnes amb romana vegetal, salsa verda i escopinyes tigre 
 

L’espelma de brasa al pa negre  
 

Pilota Tsukune de vedella marinada en koji i sake amb escudella de múrgules i pa de sèsam negre 
 
 
 

«Je Reviens» 
 

L'aigua de les consciències humanes 
 

El Pet Celestial o Meteor bombó al licor 
 

Globus de piruletes amb kakigori de maduixes, xoco làctic, begònies i fava tonka 
 

Dolços en carbassa  
 

 
Disposem d’una selecció de plats alternatius sense lactosa, gluten ni ingredients d'origen animal. 

Preparem aquests plats amb ingredients de proximitat i noves tècniques, elaboracions i 
ingredients de creació pròpia, més digestius, saludables i respectuosos amb el medi ambient. 

La nostra aposta contra la intolerància és simplement ser +tolerant. 
 
 
 

 

295€ Menú Degustació  
140€ Opció Maridatge de vins 

Preus per-persona 
10% IVA inclòs 

Els menús es serveixen a taula complerta 
Els menús poden patir modificacions per part del Xef donat que treballem amb productes de temporada 

 
 

 


