.

Si voleu fer un xec regal amb un dels dos menús adreceu-vos a
info@caufaluga.com

MENÚ RUSIÑOL
( Per taula complerta, en format degustació )
Coca de foie mi cuit marinat amb ratafia i taronja amarga
Crema de nyàmeres amb mandonguilles de patata enmascarada, cansalada cuita a baixa temperatura , ou
a 53º i tòfona negra
Farcellet de pasta amb txangurro i el seu suquet
Turbot salvatge amb textures de carxofa i donostiarra d’all tendre
Xai feliç del Collsacabra sense feina cuit a baixa temperatura amb salsifins
Tot de fruita vermella per fer baixar
Bunyol de xocolata negra amb ganache de xocolata blanca i gelat d’avellanes sobre crumble d’ametlles
Preu 54,00
MENÚ DEL SR.ESTEVE
( Per taula complerta, en format degustació i mínim 2 persones )
Coca de foie mi cuit marinat amb ratafia i taronja amarga
Crema de nyàmeres amb mandonguilles de patata enmascarada, cansalada cuita a baixa temperatura, ou
a 53º i tòfona negra
Steak tartar de filet de vedella de la Moreta al calvados
Farcellet de pasta amb txangurro i el seu suquet
Arròs sec del Delta amb sípia i ceps de guarda cuinat amb fumet de bou de mar
Turbot salvatge amb textures de carxofa i donostiarra d’alls tendres
Xai feliç del Collsacabra sense feina cuit a baixa temperatura amb salsifins
Assortiment de formatges curats de Mas Rovira de Sora
Tot de fruita vermella per fer baixar
Bunyol de xocolata negra amb ganache de xocolata blanca i gelat d’avellanes sobre crumble d’ametlles
Preu 85,00
Els preus inclouen el 10% d’IVA
No inclouen beguda i entreteniments
Al.lèrgies, intol.leràncies i dietes:
Els nostres plats son fets al moment, així que si ens aviseu us els podem adaptar i personalitzar.
Informeu-nos sempre de qualsevol al.lèrgia per si un plat en pot tenir traces que no quedin
reflectides en el nom que li hem posat

