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ENTRANTS

AMAN IDA DE SALMÓ FUMAT AL MOMENT

marinat en ginebra i taronja

COCA DE FO IE  GRAS

gelat ina de Calvados, maduixes i pinyons garrapinyats

CORS DE CARXOFES CONF ITADES

crema de pecorino a la tòfona, cansalada fumada i miso

SEGONS A ESCOLL IR

TRONC DE LLUÇ

el seu suquet, cremós de fonol l i picada de kimchi

POLLASTRE FARC IT  DE TÒFONA

crema de carbassa i blat tendre amb orel lanes i pinyons

F I LET M IGNON DE VEDELLA

parmentier cafè de parís, crumble de remolatxa i carbassó saltejat

POSTRES A ESCOLL IR

XOCOADD ICT

l ingot de pastís de xocolata 70%, cremós de

gianjuja i avel lanes caramel· l i tzades

AMAN IDA DE FRU ITS VERMELLS

gerds, aranyons, maduixes, magrana, taronja

i sorbet de fruits vermel ls

FLAM PER TOCAR EL CEL

sobre el seu caramel, compota de poma i gelat de nata

Guirnalda
En t ran ts  a  compar t i r  a l  cen t re

de la  tau la ,  segon i  pos t re  a esco l l i r

(m ín im 2 pe rsones )

45€
inc lou a igua i  pa de M in t
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ESCUDELLA COM CAL

galets, pi lota i els records de la carn d’ol la

AMAN IDA DE SALMÓ FUMAT AL MOMENT

marinat en ginebra i taronja

COCA DE FO IE  GRAS

gelat ina de Calvados, maduixes i pinyons garrapinyats

CORS DE CARXOFES CONF ITADES

crema de pecorino a la tòfona, cansalada fumada i miso

SEGONS A ESCOLL IR

CANELÓ DE BOU DE MAR

beixamel de marisc, salsa chi l l i crab i oblea cruixent

TRONC DE LLUÇ

el seu suquet, cremós de fonol l i picada de kimchi

POLLASTRE FARC IT  DE TÒFONA

crema de carbassa i blat tendre amb orel lanes i pinyons

F I LET M IGNON DE VEDELLA

parmentier cafè de parís, crumble de remolatxa i carbassó saltejat

POSTRES A ESCOLL IR

ODA AL TURRÓ DE NADAL

planxa d’ametl la torrada, cremós de turró i tapioca d’ametl la

XOCOADD ICT

l ingot de pastís de xocolata 70%, cremós de gianjuja i avel lanes caramel· l i tzades

AMAN IDA DE FRU ITS VERMELLS

gerds, aranyons, maduixes, magrana, taronja i sorbet de fruits vermel ls

FLAM PER TOCAR EL CEL

sobre el seu caramel, compota de poma i gelat de nata

Avet
En t ran t ,  segon i  pos t re  a esco l l i r

50€
inc lou a igua i  pa de M in t
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ENTRANT

ESCUDELLA DE NADAL

amb galets i pi lota

SEGONS A ESCOLL IR

HAMBURGUESA DE F I LET DE VEDELLA

o

LLUÇ A LA PLANXA

amb patates rosses i verdures saltejades

POSTRES A ESCOLL IR

GELAT ARTESÀ

nata, maduixa, fruits vermel ls o xocolate

Infantil
per  a  nens i  nenes f i ns  a  10 anys

35€
inc lou a igua i  pa de M in t



Festes
a Mint

COND IC IONS GENERALS

Tots els nostres preus inclouen el 10% d’ IVA.

En cas de que el número de comensals d’una reserva es 

modif iqui, serà indispensable contactar 72h abans per a 

comunicar-ho. 

Els menús inclouen aigua sense gas i pa de Mint.

Resta de begudes a part.

Disposem d’ informació sobre al· lergens.

Per a qualsevol al· lèrgia, intol · lerància o petició especial, serà 

indispensable comunica-ho en el moment d’efectuar la 

reserva.

Per a cel· lebracions que requereixin pastís i/o espelmes, 

caldrà comunicar-ho al moment de fer la reserva

En cas que es vulgui portar un pastís propi, es cobrarà un 

suplement de 2.50€ per persona.

CONF IRMAC IÓ DE RESERVA (GRUPS)

La reserva només quedarà confirmada un cop real i tzat el 

pagament del 60% (via transferència bancaria o efectiu). 

Aquest import només es retornarà en cas de cancel· lació 

prèvia amb un mínim de 72h d’antel· lació.


