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Per compartir

Per compartir

Per compartir

Amanida de fulles alinyades amb alvocat, tonyina,
xerris i brots de soia.
Hummus de cigrons y remolatxa amb pa de pita
Croquetes de gorgonzola i pera (1 x pers.)
Braves de l´Omnia
Pà coca d´oli d'oliva amb tomàquet

A escollir
Burguer 100% vedella amb cheddar,
tomàquet, ceba caramelitzada i tàrtara
Pollastre a la catalana
Salmó amb verduretes al papillot
Coca d’escalivada amb brie i romescu

Postres
Mel i mató amb nous
Pannacotta fruits vermells

Amanida de fulles alinyades amb alvocat, tonyina,
xerris i brots de soia.
Hummus de cigrons y remolatxa amb pa de pita
Croquetes de gorgonzola i pera (1 x pers.)
Croquetes de moniato i trompetes (1 x pers.)
Crunxy de llagostí en tempura negre i romesco
Braves de l’Omnia
Pà coca d´oli d'oliva amb tomàquet

A escollir
Burguer 100% vedella amb cheddar,
tomàquet, ceba caramelitzada i tàrtara
Secret Duroc amb Padrons i frites a l’oli de romaní
Orada al forn amb verduretes al vapor
Arròs cremòs de ceps amb pinyonets torrats
i tomàquets secs

Flam de la casa amb nata

Postres

Bodega*

Omnia cheese-cake amb fruits vermells
Crema catalana tradicional
Red Velvet /Carrot Cake

Tararí Blanc D.O Costers del Segre
Tararí Negre D.O. Costers del Segre
Aigua
1 Copa de Cava Il.lusió Brut Nature x pers.

25 eur per persona iva inclòs
*1 ampolla cada 4 comensals
o 1 refresc/cervesa per persona

Bodega*
Bitakora Verdejo D.O Rueda
Tararí Negre D.O. Costers del Segre
Aigua
1 Copa de Cava Sala Casanova Brut Nature

30 eur per persona iva inclòs
*1 ampolla cada 4 comensals
o 1 refresc/cervesa per persona

Burrata amb carbassó , ruca i festucs
Hummus de cigrons y remolatxa amb pa de pita
Assortit de croquetes de gorgonzola i pera , de pernil
ibèric i de trompetes de la mort amb moniato
Tataki de tonyina amb sèsam
Tartar de salmó i alvocat
Crunxy de llagostins en tempura negre i
romescu
La Russa de l’Omnia
Pa coca d´oli amb tomàquet

A escollir
Ploma Ibérica en salsa de pebre pebrots
de Padrón i sal de pernil
Bacallà confitat amb panaderes,
sobrassada i escuma de mel
Arròs cremòs de ceps amb pinyonets
torrats i tomàquets secs
Coca amb alvocat a la brassa, feta i pesto

Postres
Omnia Cheese-cake amb fruits vermells
Brownie amb nata i maduixes
Tiramissú de la casa

Bodega*
Ramon Bilbao Blanc Sauvignon D.O.Rueda
Dalmos Surcus Negre D.O.Montsant
Aigua
1 Copa de Cava Sala Casanova Brut Nature

38 eur per persona iva inclòs
*1 ampolla cada 4 comensals
o 1 refresc/cervesa per persona

