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CARTA DE  PRIMAVERA   CARTA DE PRIMAVERA
PER COMENÇAR PARA EMPEZAR

EL PEIX EL PESCADO

LA CARN LA CARNE

Royal de llamàntol a la brasa amb espàrrecs blancs / Royal de bogavante a la brasa con espárragos blancos 
JOSÉ CARLOS FUENTES  (versió Restaurant L’Escola) (sup.4€)

 CARME RUSCALLEDA  (versió Restaurant L’Escola)            
Canaló transparent d´aigua de mar amb llagostins  / Canelón transparente de agua de mar con langostinos     

JOAN ROCA  (versió Restaurant L’Escola)
Timbal de foie amb poma / Timbal de foie con manzana  

ÁNGEL LEÓN  (versió Restaurant L’Escola) 
Arròs de plàncton i calamarsons / Arroz de plancton y chipirones 

Guisantes del Maresme con aire de menta, dúo de butifarras y jugo de jamón Ibérico
Pèsols del Maresme amb aire de menta, duo de  botifarres i suc de pernil Ibèric    

Ensalada de pescado azul con encurtidos y esferificaciones de pan con tomate 
Amanida de peix blau escabetxat amb envinagrats i esferificacions de pa amb tomàquet 

Salmón marinado con picadillos, sablé de parmesano y ensalada de lechugas de proximidad *
Salmó marinat amb picats, sablé de parmesà i amanida d’ enciams de proximitat *

Peix de llotja al forn amb verduretes i refregit d’alls al chardonnay
Pescado de lonja al horno con verduritas y refrito de ajos al chardonnay (sup.4€)

Rèmol amb salsa de safrà i Parmentier d’arbequines / Rodaballo con salsa de azafrán y Parmentier de arbequinas 
    ALAIN DUCASSE (versió Restaurant L’Escola) (sup.4€)

Lluç amb salsa verda / Merluza con salsa verde 
JUAN MARI  ARZAK (versió Restaurant L’Escola) (sup.4€)

Espatlla de xai a baixa temperatura / Paletilla de cordero a baja temperatura 
PHILIPPE LABBÉ   (versió Restaurant L’Escola) (sup.2€)

Magret d’ànec Rossini  / Magret de pato Rossini 
SANTI SANTAMARIA  (versió Restaurant L’Escola)

Raviolis de cua de bou / Raviolis de rabo de buey 
HILARIO ARBELAIZ  (versió Restaurant L’Escola)

Steak Tartar (sup. 4€) *

* Disponible segons evolució del curs / Disponible según evolución del curso

PRECIO MENÚPREU MENÚ

IVA inclòs / IVA incluido 
No inclou begudes ni cafès / No incluye bebidas ni cafés

30€



| |

Semi frío de plátano, bizcocho de cacao y yema 
Semifred de plàtan, bescuit de cacau i gema cremada

“Bavaroise” de vainilla de Madagascar con mandarina
“Bavaroise” de vainilla de Madagascar amb  mandarina

Surtido de helados y sorbetes del día 
Assortiment de gelats i xarrups del dia 

Ensalada de frutas de temporada 
Amanida de fruites de temporada 

Zumo de naranja natural 
Suc de taronja natural 

LES POSTRES LOS POSTRES

Chocolate negro con naranja sanguina y Campari
Xocolata negra amb taronja sanguina i Campari 

Plátano, ron, vainilla y limón
Plàtan, rom , vainilla i llimona 

Chocolate negro en texturas     
Xocolata negra en textures  

Sopa de hibiscus con fresas a la pimienta y kéfir
Sopa de hibiscos amb maduixes al pebre i quefir 

Surtido de helados y sorbetes del día 
Assortiment de gelats i xarrups del dia 

Ensalada de frutas de temporada 
Amanida de fruites de temporada 

LOS POSTRESLES POSTRES



|| MENÚ MARIDAJEMENÚ MARIDATGE

EL MENÚ DEGUSTACIÓ QUE ELS PRESENTEM ESTÀ  
FORMAT PER INTERPRETACIONS 

DELS PLATS SORGITS DE LES CUINES DELS SEGÜENTS XEFS. 
EL MENÚ DEGUSTACIÓN QUE LES PRESENTAMOS  

ESTÁ FORMADO POR INTERPRETACIONES DE LOS PLATOS  
SURGIDOS DE LAS COCINAS DE LOS SIGUIENTES CHEFS.

Canaló transparent d´aigua de mar amb llagostins 
Canelón transparente de agua de mar con langostinos

    Bombolles per la salinitat
CARME RUSCALLEDA  (versió Restaurant L’Escola)

Arròs de plàncton i calamarsons 
Arroz de plancton y chipirones

   Cremositat també a la copa
ÁNGEL LEÓN   (versió Restaurant L’Escola)

Rèmol amb salsa de safrà i Parmentier d’arbequines i llimona     
Rodaballo con salsa de azafrán y Parmentier de arbequinas y limón 

   La frescor i el cítric ha d’estar present  
ALAIN DUCASSE (versió Restaurant L’Escola)

Magret d’ànec Rossini    
Magret de pato Rossini

   Mineral  i potent per parts iguals 
SANTI SANTAMARÍA  (versió Restaurant L’Escola)

PRECIO MENÚPREU MENÚ

55€
IVA inclòs / IVA incluido

El menú maridatge només se servirà per a taules completes. 
El menú maridaje solo se servirá para mesas completas. 

En cas d’al·lèrgia o intolerància, si us plau preguntin al personal de sala. 
En caso de alergia o intolerancia, por favor pregunten al personal de sala.

Aigua i cafè/ Agua y café
La selecció del Sommelier 

Postres de l’alumne / Postres del alumno 

La selecció del Sommelier
Ensalada de frutas de temporada
Amanida de fruites de temporada


