
SUGGERIMENTS DEL XEF 

Burrata farcida de pesto de salvia 
Burrata amb tàrtar de tomàquet infusionat amb oli fumat, cansalada Thai cuinada a la brasa i 
finalitzat amb pesto de salvia. 19€ 

‘Ceviche’ de corball Perú-Thai 
Suprema de corball curat 10 min. amb sal i cítrics, amb guarnició clàssica i aire de llima kaffir. 20€ 

Uramaki tempuritzat de formatge i foie, amb anguila caramelitzada 
Roll d’arròs cuinat amb alga kombu i sake, amanit amb ‘chinkiang’, farcit de formatge i foie 
flambejat, anguila caramelitzada i finalitzat amb maionesa de pinyons i eucaliptus. 20€ 

Micuit amb vel de tomàquet 
Foie macerat amb Fino de Jerez, acompanyat de terra de tomàquet i herbes aromàtiques amb 
pomada de fruits vermells. 21€ 

Tàrtar de sardina 
Tàrtar de sardina fumada amb essència de terra, sablé d’avellana i perles de maionesa amb 
pinyons torrats. 22€ 

Mini brioix farcit de melós de vedella gallega 
Pa de mantega farcit de vedella estil Pequín i foie poêlé amb festuc, glacejat amb maionesa 
fumada de Garam Masala i formatge D.O. asturià. 13€ 

‘Taco Gobernador’ de bacallà del Perelló 1898 amb kimchi coreà 
Suprema de bacallà amb tempura de xilis i cafè, napat amb maionesa de ‘clamato’ i kimchi coreà 
realitzat a Boraz. 11€ 

Birria estil Boraz 
Cua de vedella cuinada a baixa temperatura, acompanyat del suc de la seva cocció i foie fumat 
amb mezcal Santo Infierno. 26€ 

Melós de vedella amb demi glace de coco i llima kaffir amb cremós de api nap I foie poêlé 
Galta de vedella de Girona cuinada a baixa temperatura glasejada amb demi glace de coco i llima 
kaffir, finalitzada amb cremós de api nap realitzat a la brasa. 21€ 

Filet de vedella 
Filet de vedella de Girona a la brasa amb parmentier de pataca, ralladura de foie i demi-glace de 
tòfona. 27€ 

Suprema de bacallà del Perelló 1898 al vapor 
Llom alt de bacallà al vapor amb salsa holandesa i jardí de verduretes. 21€ 
 

Textures de xocolata 
Esponja de xocolata i taronja, pa de pessic d’ametlla i xocolata, bombó de xocolata blanca i 
‘sriracha’, ganache de xocolata amarga, avellana garrapinyada Boraz i sopa de xocolata, plàtan i 
rom. 9€ 

Mel i mató 
Mató amb merenga italià de fruita de la passió, mel trufada, pinyons i festucs torrats amb 
cardamom i anís estrellat. 9€ 

Pastís de cardamom i festuc 
Pastís de farina d’ametlla i cardamom amb ganache de xocolata blanca i festuc. 9€


