
hort i galliner 
 
 
 
 

hivern i natura 

menú degustació 
amb una mirada contemplativa al nostre hort i al 
galliner i basat en els productes que ens ofereix, 
evocant l’estima a la terra, la cuina sostenible, 
l’aliment no viatjat 

menú degustació 
amb productes que accentuen la intimitat del 
paisatge rural de la Garrotxa i el cicle immutable de 
les estacions 

copa de cava natura les cols mont-ferrant 
llonganissa artesanal d’Olot 

copa de cava natura les cols mont-ferrant 
llonganissa artesanal d’Olot 

la terra, l’aigua, el cereal; 
crosta de fajol,  
l’essencialitat dels aliments primaris 

la terra, l’aigua, el cereal; 
crosta de fajol, 
l’essencialitat dels aliments primaris 

per menjar amb els dits; 
blini de fajol amb botifarra de perol 
canapè de fajol i flors 
biquini de papada de porc 

per menjar amb els dits; 
blini de fajol amb botifarra de perol 
canapè de fajol i flors 
biquini de papada de porc 

de fajol; 
espagueti, brou fumat 
llesca de pa, llard de porc 

de fajol; 
espagueti, brou fumat 
llesca de pa, llard de porc 

per menjar sencer i amb els dits; 
calçot en tempura de carbó,  
romesco 

per menjar sencer i amb els dits; 
calçot en tempura de carbó, 
romesco 

de gra petit, collita del 2016; 
fesols de Santa Pau -d.o.p-,  
bitxo confitat 

de gra petit, collita de 2016; 
fesols de Santa Pau -d.o.p.-,  
bitxo confitat 

amb una flor del temps; 
carxofa, 
mandarina, espècies càlides, oli d’oliva 

amb llet d’ovella; 
mató gelat, 
tòfona negra de la Garrotxa, garum 

del galliner al plat; 
ou fresc del dia,  
farro, blat de móro liofilitzat 

del galliner al plat; 
ou fresc del dia, 
tòfona negra de la Garrotxa, suc de rostit 

un joc de textures; 
carbassa de cinc maneres,  
oli d’oliva negra 

cuinats a la brasa; 
pèsols,  
botifarra negra, cansalada 

cuinada com una carn; 
albergínia cremada, 
escalivada 

de la Garrotxa; 
royale de tòfona negra 

cuinats a la sal; 
tubercles,  
formatge blau de Centelles, pera 

un plat d’hostal; 
arròs de pagès amb calamars de llauna, 
allioli suau 

en salsa verda; un peix salat present des de sempre a la cuina de 



tiges, 
suc de rostit 

muntanya; 
bacallà amb brandada,  
pil-pil, raïm moscatell, panes, oli de cirereta, cotnes 

conreat sense terra; 
enciam hidropònic a la brasa, 
llimona, vinagre de poma, oli, sal, pebre 

un plat d’aquí; 
platillo,  
costelló de porc, cansalada, pilotilla, cebeta, pera, 
orellana 

amb el contrast de melmelades fetes per nosaltres; 
formatges catalans,  
afinats al punt 

amb el contrast de melmelades fetes per nosaltres; 
formatges catalans,  
afinats al punt 

dels pomers del nostre hort; 
poma del ciri, 
panses, canyella 

del nostre hort; 
caqui,  
recuit d’ovella del Mas Farró, mel 

servides com unes postres; 
trompetes de la mort, 
codony, olives negres 

ben bé d’Olot; 
gelat de tortell d’Olot,  
nous, matafaluga 

dolç i cremós; 
gelat de carbassa, 
cabell d’àngel 

inspirat en la natura que ens envolta; 
paisatge volcànic,  
tòfona negra de La Garrotxa, garrofa, castanya, fajol 

fetes per nosaltres; 
farinetes de fajol ensucrades 
per a compartir; 
rajola de xocolata, 
una evocació a l’espai del restaurant 

fetes per nosaltres; 
farinetes de fajol ensucrades 
per a compartir; 
rajola de xocolata, 
una evocació a l’espai del restaurant 

servei de pa dolç; 
coca ensucrada dels Hostalets d’en Bas, 
cuita en forn de llenya 
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