Postres:
Poma tatin tèbia, iogurt i formatge, rúcula i gelat de vainilla de Papantla

11,00

Pinya caramel-litzada amb sorbet de coco gratinat

11,00

Xocolata negra al 70% amb salsa de taronja sanguina i soletilla de festuc

11,00

Tàrtar de síndria amb gelat de nata

11,00

Babà en textures de mandarina

11,00

Préssec osmotitzat amb farigola i cremòs de gerds i orenga

11,00

Canyes de Carballino farcides de crema amb nata i xocolata calenta

9,90

Les nostres cremes gelades de:
Cacau holandès // Vainilla de Papantla // Ametlla torrada i torró.
Tiramisú venecià // Nata fresca del Vall d´Ulzama. //
Trufa de xocolata blanca amb té verd.

8,80

Els Sorbets Artesans de:
Llimona de G andia // Mango // Llet de coco // Mandarina o
Maduixot del Maresme

7,70

10% iva inclòs

Cafés, Infusions i Tes:

3,30

CAFÉ NOVELL (Selecció Gourmet )
TE NEGRE CANYELLA (Estimulant i digestiu ) És una deliciosa composició
realitzada amb te negre i flor de canyella
TE NEGRE A LA LLIMONA (Estimulant i Digestiu) Deliciosa barreja de te negre
Aromatitzada amb autèntics trossos de llimona naturals
TE NEGRE DARJEELING (Estimulant i digestiu) El "Rolls Royce" dels tes. Escas,
car, valuosíssim i molt buscat entre els entesos i amants del te
TE BLANC PAI MUTAN (Antioxidant i aprimador) Valuós i rar procedent de les
altes regions muntanyoses de la Xina
TE VERD CHAMPAGNE I MADUIXES (Antioxidant i Estimulant) Te de creació
amb trossos de maduixes naturals buscant l´excel.lència en el seu gust
TE VERMELL TARONJA I LLIMONA (Aprimador i vigoritzant) Estimula el
metabolisme del cos cremant greixos i donant una sensació de fortalesa
a la persona
TE NEGRE CEYLAN IMPERIAL (Estimulant i digestiu) Sabor aromàtic i suau.
Qualitat procedent de la zona més alta de la República de Sri Lanka
TE VERD XINA GUNPOWDER (Antioxidant i Diürètic) Delicades fulles
enrotllades en boletes que emeten un cruixit molt característic. És una infusió
pàl · lida de sabor sec
ROOIBOS DIGESTIU (Aromatitzat ,Aprimador i Relaxant) La seva característica
principal és que no porta teïna i la seva barreja de rooibos, til.la, fonoll, menta,
roses, calèndula i aromes la fan l ´infusió perfecta per terminar relaxats en un
menjar
FRUITES DEL BOSC (Diürètica i relaxant) Infusió composta a base de fruites
assecades del bosc. El seu exquisit sabor es la seva principal característica
TIL.LA TALL TISANA (Relaxant) Infusió relaxant preparada amb les millors fulles
naturals de til.la perfectament tallades i cuidades per una preparació d´excel.lencia
CAMAMILLA DOLÇA poques vegades tenim l´ocasió de degustar una camamilla
en flor natural directament a la tassa
POLIOL MENTA el poliol i la menta natural es barregen per donar una infusió de
gust i aroma privilegiats
BOLDO (Hepàtic i carminatiu)
MELISSA (Relaxant i antiespasmòdic)
ANÍS VERDE ( Digestiu i carminatiu)
MARIALLUÏSA (Relaxant i digestiu)
10% iva inclòs

