
Sopar  //  Celler  //  Raïm i Cava  //  Cotilló  //  95 €

Menú Degustació



Preludi
 

BUNYOLET D’ANGUILA
crema de celeri i emulsió d’all negre i poma

LINGOT DE PATATA CRUIXENT
amb pernil ibèric i sabayón d’ou

ROYAL DE GAROTAROYAL DE GAROTA
amontillado i salicòrnia

 

Degustació
 

FOIE GRAS MICUIT TRUFAT
contrastos de Calvados i ruibarbre

COR DE CARXOFACOR DE CARXOFA
velouté de carxofa, miso i pecorino

GAMBOT CARABINERO
sobre taco del seu socarrat

LLOM DE RAP FRESC
nyàmera, ortiga de mar i amanida fukiyake

MELÓS DE VACA MADURADA
tartar de vieira fumat i parmentier Robuchontartar de vieira fumat i parmentier Robuchon

Postres
 

DOLÇ DE NOUS
roques de toffee, cafè i whisky fumat

Petit Fours

Raïm de la Sort i cotilló
  

Celler
BERNAT OLLER BLANC

picapoll blanc i picapoll negre (D.O. Pla de Bages)

PREDICAT
garnatxa negre, carinyena amb criança (D.O. Priorat)

CASTELLROIG RESERVA
Brut Nature - Sabaté i Coca (Corpinnat)Brut Nature - Sabaté i Coca (Corpinnat)

95€/persona

Sopar



CONDICIONS DE LA RESERVA
Per tal de reservar serà imprescindible paga i senyal 
de 40€ per persona. Ens posarem en contacte amb 
vostè indicant les diferents vies de pagament. 

POLÍTICA DE CANCELACIÓ I MODIFICACIÓ
La reserva podrà ser cancel·lada o modificada fins al La reserva podrà ser cancel·lada o modificada fins al 
dia 28 de desembre de 2022 a les 12:00, per a rebre la 
devolució de la paga i senyal.

INCLÒS AL MENÚ
El menú inclou els plats detallats a la minuta.
Aigua sense gas i pa.
Licors, cafè, tè i resta de begudes a part.

COMPOSICIÓ DEL MENÚCOMPOSICIÓ DEL MENÚ
El menú està subjecte a canvis segons disponibilitat 
de producte. El menú no podrà modificar-se, excepte 
en cas d’al•lèrgia o intolerància comunicada amb un 
mínim de 72h d’antelació. Disposem de menús per a 
nens fins a 10 anys. Consultar opcions.

MÉS INFORMACIÓ
Per a qualsevol tipus d’informació, pot dirigir-se a:Per a qualsevol tipus d’informació, pot dirigir-se a:
hello@mintgranollers.com
936254198

mintgranollers.com/reserves

Sopar


