Onze voorgerechten en salades
Gestoofde octopus met assortiment van Canarische “almogrotes”, zwarte aardappelen op gezouten kruimels van zijn inkt..15,50€
Garnalen gebakken in Thaise groene curry-emulsie, basilicum en licht kokosschuim …..13
Verse vis- en passievruchtceviche, met avocadotartaar, gekonfijte cassave, zoete aardappel en maïs…13,50
eend foie gras met cacao tranen, limoenkaviaar, amarettodruppels en knapperig kruidenbrood...13,50
Carpaccio van tonijn op tomatenpulp, met vinaigrette van appel, gember en pijnboompitten, groen mosterdijs….12,50
bourguignon van boletus en paddenstoelen, gegrilde eendenlever en ei gekookt op lage temperatuur …14
hertencarpaccio gemarineerd in wilde kruiden met krullen van ganzenlever, vijgenvinaigrette en geroosterd maïspoeder …12,50
Salade 56: buffelmozzarella, sinaasappel, granaatappel, parmezaan,bresaola ,Japanse kruiden en muntvinaigrette....12
Lawwe salade van groenten , op een bedje van hummus en crumble van rode biet, arganolie en tonkaboonschuim…….11
Teror's bloedworst “snoepjes”, zwartbiersabayon, osmotische appel en gemarineerde rode ui….12

vanaf zee ...... Onze vis
Canarische vis van de dag gemarineerd in miso en gegrild, cava en yuzú saus en knapperige lotuswortel ….21
gegrilde sint-jakobsschelpen gehuld in Iberisch varkensvlees, op quinoa, met microgroenten en gearomatiseerde pompoen …18,50
Inktvis gevuld met foie en truffe risotto op een soepje van uiencrème en inktvisinkt, knapperige basilicumcake….19,50
Geroosterde kabeljauwlende met gestoofde gamba's op een saus "ajoarriero".…20
Noorse zalm gebakken in gember-limoenpapillote op gekonfijte prei in chardonnaywijn.…19,50

Onze beste vlees
Gegrilde Galicische ossenhaasbiefstuk, met truffelkrullen en gerookte zoutvlokjes…..25
Lacterende lamsgehaktballetjes met oosterse smaken, zaalouk ( Arabische auberginecrème ), zwarte truffel en gebakken minigroenten ….19
Runderwangetjes gestoofd in rode wijn en kruidnagelaroma, geglazuurd Iberisch spek, kikkererwtenpuree en gefrituurde minigroenten …20
Geroosterde entrecote van wild zwijn met saus van rood fruit, geroosterde ananas, zoute cacaocrumble en gestoofde andijvie….21
Onze versie van Steak tartar, met foie-krullen, gekookt ei bij lage temperatuur, groene mosterd, rode biet en truffel…...18

De verleidingen van once patissier
semi-koude notenmousse, bolvormige muscatel, amaretto macarons en getextureerde chocolade…8,50
Tiramisu-Stil Küchenchef…..8
ijsjes en sorbets van de week….6
De klassieke citroentaart gezien door de bakker Yazael….8,50
"Crème brûlée" op onze eigen manier; met knapperig vanillebiscuit, tropisch ananasijs en knapperige chocolade……8.50
ummm iets dat “basic” lijkt .....: brood, chocolade, olijfolie en zoutvlokken…8,50
Taxes incluided

