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
Vis van de dag ceviche met avocadotartaar, munt, Thaise basilicum en passievruchtenschuim…13,50
Kruidgemarineerde carpaccio van eendenlever met rondselsdressing, appel, amaretto-gel en cacaosteen...13,50
Mirin ingelegde sint-jakobsschelpen, op een bedje van kokosgazpacho, zure appel, ingelegde groenten en yuzu-schuim….17,50
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 …13,50
gerookte sardientjes en ricotta, met gekonfijte kerstomaatjes, verse vijgen en frambozenvinaigrette....13
Olivier Calma Chicha Salade: Met krab, steurparels, gembermayonaise, wasabigel, edamame en krokante garnalentaart…13,50
Teror's bloedworst “snoepjes”, zwartbiersabayon, osmotische appel en gemarineerde rode ui….12
Lawwe salade van groenten , op een bedje van hummus en crumble van rode biet, arganolie en tonkaboonschuim…….11

vanaf zee ...... Onze vis
Kabeljauwfilet gemarineerd in miso en gegrild, cava en yuzú-saus en knapperige lotuswortel ….21
“Tonijnsashimi” gemarineerd in citrus en dille, met gekruide aardbeien, mango en komkommersalade en groen mosterdijs …19,50
“Zee en berg”: Gegrilde inktvis, nep zwarte truffel gnocchi en champignon en boletus consommé….19
Gegrilde Cherne (tandbaarsfilet) blokjes met gekonfijte knoflook-chili, crème van ui en inkt, inktvis en zwarte olijvenaarde..…21
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
Gelakte eendenborst met Agaete-koffie en palmsap, pompoenpuree op smaak gebracht met kardemom, gestoofde vijgen en peer ….19
Ossenstaart zonder been, gestoofd in wijn en geglazuurd met soja en balsamico, met “mole poblano” en gestoofde avocado …21
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…...19
Extra bijgerechten:
truffelaardappelen,….5
groenten gebakken met basilicumolie,…….5
zwarte Canarische aardappelen met mojos……5
groene salad………..5
broodjesservice…1,50
Informeer onze medewerkers als u lijdt aan een vorm van voedselallergie

Taxes incluided

