RESTAURANT

MAS LAZULI
PER PICAR...
Anxoves de l’Escala, pebre, llorer i ametlles 16€
Croquetes de ceps i pernil ibèric 6 unitats 9€
Bunyols de bacallà amb romesco 6 unitats 8,5€
Pernil ibèric D.O. Extremadura 80gr amb pa de coca de vidre
amb tomàquet 22€

PER COMENÇAR. . .
Terrina d' ànec amb chutney de poma i pera 15€
Amanida de l' horta i brots amb burrata i perfum
d' ametlla amarga 12€
Sardines marinades, puré de cigrons i pipes de carbassa 12€
Roger amb la seva bullabesa de peixos de roca 16€
Amanida de verat, confitats i cítrics 12€
"Roast beef" de llom baix amb salsa, tonyina i bolets 18€
“Platillo” de tendons de vedella i gambetes de Roses 20€
Amanida de llamàntol, celleri, verduretes i tòfona d' estiu 28€

DEL MAR. . .
Arròs de sípia, calamar amb la seva tinta i bolets 22€
Gambes de Roses en tres serveis 32€
Peix de la llotja amb verdures tendres “de l’horta d’en Pau” 26€
Cassola de bacallà amb porros, ceba tendra
i tripa de bacallà 26€

DE LA TERRA. . .
Entrecot de vaca madurada amb el seu suc 24€
Llom de conill farcit d' espinacs i pinyons 21€
Arròs de colomí amb cors de carxofa 24€
Espatlleta de cabrit rostida amb herbes del Mas i pedrer 28€
El nostre tàrtar de vedella, tallat al moment 23€
Colomí, bolets confitats i ginebre 28€

FORMATGES DE L’EMPORDÀ...
Degustació de formatges madurats de l’Empordà i
melmelades del Mas 18€

DELÍ CI ES. . .
Gelat de llet d' agricultura ecològica, alfàbrega
i nabius 8€
Textures de xocolata 8€
Poma i regalèssia amb parfait de caramel
i pa d' espècies 8€
Daus de pinya, estragó, fonoll i anís estrellat 8€
Crema de cítrics amb te verd 8€
Cheesecake amb gerds, pebrots vermells i gingebre 8€

En compliment de la normativa de l a UE, si desi tja un l l i stat
d’al·lèrgens sol·liciti-ho al Maître

MENÚ DEL MAS
Aperitiu de benvinguda
Amanida de verat, confitats i cítrics
o
Amanida de tomàquets, bitxo i formatge fresc

Arròs de sípia, calamar amb la seva tinta i bolets
o
Peix de la llotja amb verdures “de l' horta d’en Pau”

Cheesecake amb gerds, pebrots vermells i gingebre
o
Daus de pinya, estragó, fonoll i anís estrellat
38€ Entrant+Plat+Postres
33€ Entrant+Plat o Plat+Postres

MENÚ DEGUSTACIÓ SABORS
Aperitiu de benvinguda
Sardines marinades amb cigrons i pipes de carbassa
*
Roger amb la seva bullabesa de peixos de roca
*
Peix de la llotja amb verdures “de l'horta d’en Pau”
*
Entrecot de vaca madurada amb el seu suc
*
Gelat de llet d'agricultura ecològica, alfàbrega i nabius
*
Textures de xocolata
60€
Aquest menú es serveix pel conjunt de la taula
Degustació de formatges madurats de l’Empordà i melmelades del Mas
(consultar carta)

