
Caneló de pollastre de la Torre d’Erbull amb crema de formatge tofonada i suc del rostit. 
Terrina de foie-gras amb camamilla de Linyola, xutney de poma i ametlla amarga. 
Verdures fresques saltejades amb emulsió d’escabetx i oli de pinyons. 
Xató de bacallà al vapor amb dashi de romesco. 
Cargols de Ponts guisats amb gambes i suc de marisc. 
Amanida de formatge Tabollet d’Aitona amb crema de panís i pols de carquinyoli. 
Steak tàrtar de filet de Vedella de Cal Massot. 
Gofraldres de tàrtar de truita de Tavascan amb els seus ous i crema de bergamota. 
Sopa de tomàquet i síndria amb tàrtar de llamàntol, alfàbrega i cogombre. 

14 € 
16 € 
14,80 € 
15 € 
14,5 € 
13,5 € 
22,5 € 
13,5 € 
17 € 

Peix segons captura acompanyat de porro rostit i suc de pernil. 
Tataki de llom de tonyina vermella Balfegó amb cireres i cotna de porc. 
Llom de bacallà amb sopa de farigola i musclos. 

P/M 
24 € 
16 € 

Lletons de vedella fregits amb crosta de patata i cremós de ceps. 
Terrina de xai de raça Xisqueta amb pa amb tomàquet i oliva verda. 
Colomí rostit amb prunes, paté dels interiors i Ras el Hanout. 
Papada de porc rostida amb salsa de calamar fumada i albergínia escalivada. 
Arròs d’aletes de pollastre amb bolets i aroma de llimó. 

16 € 
19,5 € 
26 € 
16€ 
15€ 

*Servei de pa de massa mare del forn Rústic d’Aitona 1€ per persona 

 

 

 

*Informi’ns si és al·lèrgic o intolerant a algun aliment. 

 



Sopa de tomàquet i síndria amb tàrtar de llamàntol, formatge fresc, cogombre i alfàbrega. 
Terrina de foie-gras amb camamilla de Linyola, xutney de poma i ametlla. 
Caneló de pollastre de la Torre d’Erbull amb crema de formatge tofonada i suc del rostit. 

50€ 

A escollir: 
Peix de llotja amb suc de pernil i porro rostit. 
Lletons de vedella fregits en costra de patata amb cremós de ceps. 
Papada de porc rostida amb salsa de calamar fumada i albergínia escalivada. 

Escuma de iogurt de casa Sibilló amb albercoc i espígol. 
Textures de xocolata negra amb ametlla torrada i bescuit de sucre Molasses. 

 

 


