Menú Blue
Trilogia tradicional de sashimi Balfegó:
akami, chutoro i otoro
Nigiri d’akami kobujime
Nigiri de chutoro amb gari i yuzu
Uramaki ensajornat de ventresca i alvocat
Carpaccio de otoro
amb gelat de mostassa, tàrtar de tomàquet i
aire mediterrani
Tàrtar d’akami
amb burrata, olivada i pesto vermell

Proposta de Maridatge

Tataki d’otoro picant amb sichimi togarashi,
albergínia escalivada amb infusió de llimona
amb romaní (opció no picant)

Cava AT Roca Brut Reserva
(DO Clàssic Penedès) AT Roca
Macabeu, Xarel·lo i Parellada

Hamburguesa de tonyina,
pesto marí i formatge comté

Ilercavònia
(DO Terra Alta) Altavins Viticultors
Garnatxa blanca

Clatell a la planxa
pebrots vermells, ou a baixa temperatura i salsa
trufada

Nosso
(DO Rueda) Bodegas Menade

Sorbet de cogombre i menta
amb gelatina de gintònic i llimona
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Verdejo
Trenel Coteaux-Bourguignons
(DO Coteaux Bourguignons) Trenel Gamay
La Planta
(DO Ribera del Duero) Bodegas Arzuaga Navarro
Ull de llebre

Menú Blue Maridat 93

Preu per Persona (IVA Inclòs) Menú Min. 2 pax / Taula completa
* Los menús están sujetos a posibles cambios por estacionalidad de producto o
cambio de carta

Menú Red
Aperitius
Orella, emulsió d’alga Codium i pinyons
Una ostra diferent
El nostre pop a la gallega
Macaron amb cor de crema de mantega
Trilogia tradicional de sashimi Balfegó:
akami, chutoro i otoro
Nigiri d’akami amb alga kombu blanca i ume
Nigiri de chutoro amb salsa sumiso
Nigiri d’otoro amb negi blanc
Sashimi de calamar amb maguro no ko
Tàrtar d’ostra, ventresca
i caviar d’oscietra
Carpaccio de toro
amb garota, salsa sukiyaki i rovell d’ou
Caneló de sobrassada de tonyina,
formatge idiazabal, gelée de mistela i mel i
ajoblanco de pinyons
Clatell a la planxa
amb calamarsons amb ceba i tomàquets
rostits
Tonyina Pequín: harmònica de tonyina
amb glacejat hoisin picant, llardó de pollastre i
couscous de coliflor
Ventresca brasejada
amb puré de xirivia i estofat de tòfona, ceps i
bolets

Proposta de Maridatge
Cava Mestres Visol - Gran Reserva Brut Nature 2012
(DO Cava) Mestres
Macabeu, Xarel·lo i Parellada
Fan D. Oro
(DO Ribera del Duero) Bodegas Arzuaga Navarro
Chardonnay
El Jardín de Lucía
(DO Rías Baixas) Bodegas Eulogio Pomares Zárate
Albariño
Riesling
(DO Baden) Schieferkopf
Riesling
Trenel Coteaux-Bourguignons
(DO Coteaux Bourguignons) Trenel
Gamay
Vins i Llegendes
(DOQ Priorat) Celler Ronadelles
Garnatxa negra i samsó
Château Violet-Lamothe
(DO Sauternes) Château Laribotte
Sémillon, sauvignon blanc i muscadelle

Cebiche dolç tropical
amb peres, gerds i sorbet de meló i mescal
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Menú Red Maridat 122

Preu per Persona (IVA Inclòs) Menú Min. 2 pax / Taula completa
* Los menús están sujetos a posibles cambios por estacionalidad de producto o
cambio de carta

