
MENÚ 

ENTRANTS                                                                                                                                                                                            

Amanida Capri 

Tomàquet Cherry i Mozzarella amb emulsió al pesto. 

Tagliatelle Carbonara 

Pasta fresca a l’estil carbonara. 

Escuma “Manantial” de verdura 

Lleugera i suau escuma de vegetals amb cruixent de rúcula. 

Graella de Verdures 

Vegetals brasejats amb emulsió de sesam torrat. 

Caprici Verd 

Carpaccio de meló, kiwi, cogombre amb aguachile de mango.  

Tradicional escalivada Catalana 

Hortalisses rostides amb aove i anxoves. 

Amanida de formatge de cabra 

Mézclum de fulles fresques, fruits secs, panses de raïm i formatge de cabra a la 

planxa, amb reducció de Priorat. 

La Nostra amanida de Salmó 

Fulles fresques, alvocat, confitats, salmó noruec fumat, amb bàlsam de gerds 

del Pirineu.  

Carpacio de vedella 

Fines làmines de vedella al natural amb brots, tàperes i vinagreta de mostassa. 

Amanida Chic de muntanya 

Quinoa, Curly Kale, pastanagues trossejades 

Tartar de Salmón Austral  

Delicats trossos de salmó austral fresc, amb alvocat, brots i poma flamejada al rom 

 
 
 



 
 
 

PRINCIPALS 
 
 

Entrecot de vedella eco 

Entrecot ecològic de la zona , acompanyat amb patates fregides i cherry’s 

glacejats. 

 

Cua de bou 

Tradicional tall de res cuinat a 67ª, sobre parmentier de carbassa amb 

cobertura de demi glacé i xocolata amarga,  

 

Costella de Xai a la brasa 
Amb forneres de moniato Manantial 

 

Pollastre a la taronja 

Quart de pollastre brasejat a la taronja , acompanyat de vegetals i 

bolets de la zona. 

 

Daurada a la graella 
Daurada fresca brasejada a la llimona , sobre vegetals al wok. 

 

Llobarro a la planxa 
Sobre llit de vegetals 

 

Pop a la brasa 
Amb parmentier de patata blava 

 

Mero al romesco 
Mero segellat a la graella, sobre salsa de romesco, amb alls i escamarlà 

 

Confit d’ànec 
Amb puré de peres rostides al garma massala i confitura de maduixes i 

gingebre 

 

Hamburguesa del bosc 
Hamburguesa de quinoa, tòfona i boletus, sobre llit de rúcula. 
 

POSTRES. 

Mel i mató amb terra de festucs 

Pastís de formatge amb cobertura de nabius 

Carrot cake ( pastís dolç de pastanaga ) 

Semifred de llimona i xocolata 

Brownie de xocolata amb gelat. 


