Año 1905
…Podríamos recordar muchas fuentes del pueblo, pero hoy recordaremos
“La Font de la Resclosa”, pues de todas las fuentes de Cervelló
ésta era la que tenía más relevancia y de las más concurridas...

Jamón ibérico con coca de cristal 19.00 €

Pernil ibèric amb coca de vidre
Tartar de atún con tomate, aguacate, mango y helado de vinagre de Módena y frambuesas 14.00 €

Tartar de tonyina amb tomàquet, alvocat, mango i gelat de vinagre de Mòdena i gerds
Pappardelle con gorgonzola, pera y piñones 13.00 €

Pappardelle amb gorgonçola,
ola, pera i pinyons
Canelones
nelones de pato con foie y salsa de ceps 13.90 €

Canelons
anelons d’ànec amb foie i salsa de ceps
Trilogía de croquetas hechas en Can Esteve (jamón, setas y bacalao) 11.00 €

Trilogia de croquetes fetess en Can Esteve (pernil, bolets i bacallà)

Tataki de atún con cous-cous y vinagreta de verduritas escabechadas 16.50 €

Tataki de tonyina amb cous-cous i vinagreta de verduretes escabetxades
Dorada al horno con verduras al vapor y su all i oli de placton 18.50 €

Orada al forn amb verdures al vapor i el seu all i oli de placton

Bacalao confitado con muselina de “all i oli” y azafrán con crema ligera de piquillos 17.60 €

Bacallà confitat amb muselina d’all i oli i safrà amb crema lleugera de piquillos
Bacalao + Bacalao: brandada de bacalao con esencia de lima + bacalao confitado con chips de puerro 17.60 €

Bacallà + Bacallà: brandada de bacallà amb essència de llima + bacallà confitat amb xips de porro

Solomillo de ternera con patatas rústicas caseras 18.90 €

Filet de vedella amb patata rústica casolana
Entrecot de ternera con patatas rústicas caseras 17.50 €
Entrecot de vedella amb patata rústica casolana
Magret de pato con chutney de manzana y reducción de Pedro Ximénez 15.90 €

Magret d’ ànec amb chutney de poma i reducció de Pedro Ximenez
Secreto Ibérico con crema de quesos y parmentier de patata 17.50 €

Secret ibèric amb crema de formatge i parmentier de patata

*Las personas con alergias o/e intolerancias alimentarias consulten a nuestro personal.
*Les persones amb al·lèrgies o/i inteloreràncies alimentàries consultin al nostre personal.

Leche frita con helado de crema catalana 5.50 €

Llet fregida amb gelat de crema catalana
Dúo de chocolate con pan, aceite y sal 5.50 €

Duo de xocolata amb pa, oli i sal
Tiramisú con helado de amaretto 5.50 €

Tiramisu amb gelat d’amaretto
Copa de crema catalana y sus diferentes texturas 5.50 €

Copa de crema catalana i les seves diferents textures
Surtido de helados (2 bolas) 5.50 €

Assortiment de gelats (2 boles)

