
Comencem

Anxoves amb torrada d'algues                                                            12 €

Perniel Ibèric i pa de coca amb tomata                                      31,50 €

Ous a baixa  temperatura amb parmentier de patata, 
botifarra negra al vi blanc i bolets de temporada                         11 €

Pop amb puré de moniato amb mel i cendres de chiles
secs                                                                                                             13 €

Musclos boixot a la planxa                                                                   11 €

Fregits

Croquetes XL casolana de formatge Idiazabal, ametlles 
i compota de poma (4 unitats)                                                               8 €

Gambes fregides amb maionesa de gamba vermella y ratlladura
de llima                                                                                                      10 €

Patates amb salsa de tomàquet sec i all i oli d'all 
negre amb lavanda                                                                                   6 €

Albergínies amb mel d'hibiscos, nous i pols de 
formatge de cabra                                                                               9,80 €



Les nostres amanides

Guatlles en escabetx, escarola, rave, coliflor i velouté
d'escabetx                                                                                           12 €

Favetes, ceba de Figueres adobades en vinagre
chardonnay i vinagreta de gamba vermella                             12 €

Burrata amb melmelada de figues, figues fresques, 
espinacs, pesto i pinyons                                                               14 €

 
Segons

 
Costelles a baixa temperatura amb salsa BBQ i moniatos 
fregits                                                                                                    15,90 €

Filet amb escalopa de foie gras, salsa oporto i albergínies         27 €

Galtes de vedella amb puré de castanyes, ceba al forn,
pastanaga, patata i salsa demi glace                                            16,60 €

Bacallà amb salsa verda, cloïsses, musclos, mongetes i 
muselina d'allioli d'all negre                                                                16 €

Caneló d'ànec acompanyat amb salsa cremosa de compota de 
poma i nous                                                                                              11 €



Llobarro amb salsa de calamar, pesto d'espinac, rave 
i coliflor al Mi Brasa                                                                         15 €

Picantó a baixa temperatura a la catalana amb formatge
de cabra i patata                                                                           14,60 €

Terrina de xai amb titin salada de pastanaga                      15,90 €

Arròs del senyoret                                                                             23 €

Arròs de carn                                                                                      21 €

Arròs negre                                                                                         21 €

Arròs a la marinera                                                                     16,90 €

Arròs de verdures                                                                        15,60 €

Nuestros Arroces



Coulant de xocolata blanca amb gelat de gerds i salsa de lavanda
9 €

 
Cheesecake a l'estil New York amb gel de glühwein

8 €
 

Brownie amb salsa de coco
8 €

ELS DOLÇOS DEL MAS


