
Trilogia tradicional de sashimi Balfegó:
akami, chutoro i otoro

Sashimi d’otoro
amb ume warishita, acompanyat de kizami wasabi casolà

i llenques de xiitake fresc

Sashimi de chutoro amb ponzu de yuzu, 
aigua de tomàquet i gari texturitzat, 

acompanyat d’un petit tsukemono

Sashimi d’akami amb brou dashi,
base de daikon oroshi, llenques de katsuobushi sec

i ikura marinat en soia

 Sashimi de calamar amb maguro no ko
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La manera tradicional japonesa de servir la tonyina
sobre una bola d’arròs suaument condimentat

Nigiri d’akami

Nigiri de chutoro

Nigiri d’otoro

Nigiri de tataki de chutoro picant

Nigiri de chutoro amb maguro no ko

Nigiri d’akami kobujime

Nigiri d’otoro amb tare

Nigiri de chutoro amb caviar

Nigiri d’akami amb alga kombu blanca i ume

Nigiri d’otoro amb gari i yuzu

Nigiri d’otoro ensajornat amb salsa sumiso

Nigiri d’akami amb crema d’algues

 Temaki de tàrtar d’otoro i tempura d’ostra 

 Temaki de tonyina kabayak

Negitoro gunkan

Uramaki de toro flamejat amb alvocat i salsa de sèsam

 Uramaki de tobiko i sèsam amb tàrtar i ceba tendra

Servei d’aperitiu
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3.5

3.5

3.5

4

5

4

4

7.5

4.5

4

4

3.5

12.5

7

4.5

3
3

12

10

Tàrtar de gamba i ventresca amb ceps i el seu pil-pil
 

Caneló de sobrassada de tonyina, 
formatge idiazabal, gelée de mistela i 

mel i ajoblanco de pinyons

Tàrtar d’akami
amb burrata, olivada i pesto vermell

Tiradito ensajornat d’otoro 
amb guisat de pinyons i tòfona negra

Tataki d’otoro picant amb sichimi togarashi, 
albergínia escalivada amb infusió de llimona amb romaní

Carpaccio de toro
amb gelat de mostassa a les fines herbes,

tàrtar de tomàquet i aire d’oli mediterrani

Carpaccio de toro 
amb garota, salsa sukiyaki i rovell d’ou

Llom fumat en fusta de llimoner
caviar d’oscietra i pastís d’escórpora 

 
Tataki de secret de tonyina 

amb pebrot del piquillo confitat i crema d’all 

Tàrtar d’ostra, ventresca i caviar d’oscietra 

Clatell en escabetx 
amb crema de verdures fermentades 

i mousse de tzatziki

Orella de tonyina amb moll de l’os i tàrtar d’akami

Croquetes casolanes de tonyina

Tàrtar akami
ou trencat, parmentier de patata i tòfona negra

 Galta amb porto i amb bombó de cor,
 crema de poma i crema de castanya

Ventresca brasejada
puré de xirivia i estofat de tofona, ceps i bolets

Tonyina Pequín:
harmònica amb glacejat hoisin picante,
llardó de pollastre i couscous de coliflor 

Arroz socarrat
amb tonyina en salsa de tomàquet

Parpatana desossada
amb salsa agredolça, acompanyat 

d’amanida de fonoll i llima

Chutoro amb fricandó de bolets, 
vieira i emulsió d’ametlles i bacó 

Llom de tonyina
amb foie i textures de ceba

Clatell a la planxa
amb calamarsons amb ceba i tomàquets rostits

 Clatell confitat 
amb cloïsses i fons iodat de safrà

 
 Xopsuei d’ull de tonyina

 i ales de pollastre desossades 
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A continuació, els nostres plats cuinats
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Els plats que serveixen per assaborir la tonyina
de la manera més pura i autèntica

*La carta està subjecta a possibles canvis per estacionalitat de 
producte o canvi de carta

Coulant de xocolata 
amb cor avellana i gelat de taronja  

Recuit de drap de Fonteta, 
amb cristal de mel, gelat de prunes 

a l’armagnac textures de taronja

POSTRES

Mascarpone, cacau i cafè

Citricus: mousse de yuzu i xocolata blanca, 
menta i llimona amb gelat de gingebre 

Cebiche dolç tropical 
amb peres, gerds i sorbet de meló i mescal
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