
“NIGHT BRUNCH, 
EXPERIENCES 
AROUND FOOD, 
MUSIC AND DRINKS”

Proposta de Night Brunch estival, fresc i elaborat amb senzillesa i determinació per la jove 
cuinera Júlia Podall i Cerdà que aporta frescor, creativitat i originalitat als seus fogons. 

Tradició i artesania en els entrants i sofisticació i elegància en els seus plats principals d'avantguarda.

Cereal Peix Llet Api Ou Soja Mostaza Cacahuete Frutos secos Sésamo

IVA inclòs

Aperitiu de benvinguda
Gaspatxo fred de meló

Per obrir boca
Dumplings de gamba de Palamós amb verduretes 13,90 €
Anxoves de Palamós amb pa de coca torrat, mantega o tomàquet 14,50 €
Croquetes artesanes del dia (unitat) 3,50 € 
Taula de formatges Internacionals afinats 18,50 €
Crema de Bourgogne (França) Appenzeller granja (Suïssa)
Gouda trufat (Països Baixos) Bellavitano (EEUU) Valdeón (Pics d’Europa)

Shitake a feira 12,90 €

Per a continuar provant
Burrata amb tomàquet de l’horta, maduixot, pesto de nous 12,90 € 
i fruita seca garapinyada
Caneló de brandada de bacallà i carabassó amb poma 14,50 € 
i maionesa de cítrics
Ravioli de galta de porc amb crema de boletus i brou de carn 14,90 €
Ceviche d’escórpora, ceba vermella, blat de moro, coriandre i mango 16,90 €
Steak tartar 18,90 €
Taco d’ànec confitat amb salsa Hoisin 14,50 €
Daus de tonyina vermella marinats amb misura i xíndria 16,50 €

Postres fetes amb amor
Pastís de formatge artesà amb galeta i fruits del bosc 7,00 €
Trufes de xocolata fetes a casa 7,00 €
Mousse de xocolata blanc amb fruits vermells i el seu gelat 7,00 €
Sopa de poma de l’Empordà amb gelat de canyella 7,00 €
Lemon Pie 7,00 €
 

Servicio de mesa 3 ,00 €



Vins i caves

Negre  
Beronia Criança  18,00 €
Beronia reserva 25,00 €
Beronia 198 Barriques 50,00 €

Blanc 
Beronia Rueda 18,00 €
Viñas del Vero Chardonnay 20,00 €
Viñas del Vero Gewürztraminer Col·lecció 25,00 €
Lusco - Albariño 30,00 €
Pazo Piñeiro 50,00 €

Rosat 
Viñas de Vero Pinot Noir Rosado 18,00 €
Alegra Rose 35,00 €

Cava  
Vilarnau Brut Nature 35,00 €
Vilarnau Rosé Delicat 35,00 €
Albert de Vilarnau Chardonnay 50,00 €
Moët & Chandon 80,00 €

IVA inclòs


