
Tastets i assortits variats 
Amanida completa amb xerris, boletes de formatge Mozzarella 

Pintxos de botifarra dolça. 
Truita de bacallà rossejat com la d'abans.
Torradetes de Coca del Mossèn amb escalivada i anxova. 
Wan-Tun, farcellets tailandesos fregits de pasta lleugera. 
Brandada de bacallà sobre torradetes. 

      i vinagreta d'olives aragoneses. 

 
Primers

Timbal de bacallà confitat amb tomata confitada. 
Raviolis de llamàntol i marisc amb salsa pesto roig de marisc. 

Segons
Suquet de peix de la costa amb gamba i clova. 
Rostit de festa acompanyat de patates panaderes. 
Magret d'ànec a la reducció de Pedro Ximenes amb prunes. 

Postres
Xuixo de poma de Can Castelló de Girona. 
Peres al vi. 

*Blanc Verd Albera, Raimat Abadia. 
Cava Permonts .
Aigua, pa i cafè. 

29€ per persona. 

Menú Premium

menú per grups 



Tastets i assortits variats 
Amanida completa amb xerris, boletes de formatge Mozzarella 

Pintxos de botifarra dolça. 
Truita de bacallà rossejat com la d'abans.
Pastís de verdures de temporada amb romesco fet a l'OMA. 
Torradetes de coca amb escalivada i anxova. 

      i vinagreta d'olives aragoneses. 

 
Primers

Crêpe negre-marí amb sípia i gambetes. 
Saltejat de pèsols i sípia. 
Brandada de bacallà sobre Coca del Mossèn torrada.

Segons
Orada al forn amb patata i ceba. 
Vitello Tonatto.
Rodó de vedella amb la seva salsa de bolets. 

Postres
Grana de capellà amb moscatell. 
Valencià. 

*Blanc Pescador Verdejo o Negre Perelada Jardins.                       
 Aigua, pa i cafè. 

Menú OMA

menú per grups 

24,50€ per persona. 



Tastets i assortits variats 
Amanida completa amb xerris, boletes de formatge Mozzarella 

Pintxos de botifarra dolça. 
Truita de bacallà rossejat com la d'abans. 
Xarrups de crema de pastanaga amb taronja gínger. 

      i vinagreta d'olives aragoneses. 

 
Primers

Pèsols saltejats amb pernil a la seva salseta.
Torrada amb escalivada i anxova sobre Coca del Mossèn.

Segons

Verat a l'esquena al forn amb tàperes i tomata confitat.  
Pernilets de pollastre al forn amb patata i poma. 
Peu de porc arrebossat al forn amb verduretes. 

Postres

Gelats variats. 
Recuit de Llagostera amb mel. 

*Clos Primat. 
Aigua, pa i cafè. 

Menú ECO

menú per grups 

19€ per persona. 


