
 

 

 

“La vida està feta de petits moments... 
Gaudeix-com si fos el primer dia de la resta de la teva.” 



 

Els plats d'aquesta carta poden contenir al·lèrgens. Si us plau, comuniqui al nostre personal si té 

intoleràncies o al·lèrgies en el moment de prendre nota 

 

Menú Degustació 
 

Aperitius Villa Retiro  

 

Hort de Tomàquets 

Selecció de tomàquets ecològics amb vinagreta de soja, formatge fresc, "brossat" i 

ratllat, amb poma nitrogenada i aigua de tomàquet amb palo cortado 
 

La Mar 

Rovells d'eriçó de mar, amb “morrillo” de tonyina de l'Ametlla, salmó, anguila fumada i ou 

poché de guatlla 

 

Arròs de Porc Senglar 

Arròs de porc senglar amb moll de l´os, fons de pernil ibèric i tòfona d'estiu 

 

Peix de Llotja 

Segons captures ofertes per servei amb remolatxa en textures i emulsió de 

fumet amb estragó 

 

Dos Aus 

El pollastre de granja i l'ànec salvatge units en dues coccions amb gelé de fruits 

vermells, salsa de carn i crumble d'avellana i parmesà 

 

Iucatan  

Sorbet de llima i alfàbrega amb sabors i textures de pinya i coco, violetes i roses 

 

Garrofes de xocolata 

Falses garrofes de xocolata amb faves d´avellana sobre base de vainilla i sorbet de 

llimona 

 

Aigües, pans artesans i mini dolços 

 

68 € per persona  

(taula  completa)   

Maridatge de vins, 35 € per persona 

Degustació de formatges, 9 € per persona 

10% d’ I.V.A. no inclòs 

 



 

Els plats d'aquesta carta poden contenir al·lèrgens. Si us plau, comuniqui al nostre personal si té 

intoleràncies o al·lèrgies en el moment de prendre nota 

      Menú Homenatge 
 

Aperitius Villa Retiro  

Hort de Tomàquets 

Selecció de tomàquets ecològics amb vinagreta de soja, formatge fresc, "brossat" i 

ratllat, amb poma nitrogenada i aigua de tomàquet amb palo cortado 
La Mar 

Rovells d'eriçó de mar, amb “morrillo” de tonyina de l'Ametlla, salmó, anguila fumada i ou 

poché de guatlla 

Arròs d’Artròpodes 

Arròs cremós de cranc blau i bou de mar amb dentelle de tinta de calamar 

Làmines  

Mil fulls de pasta wanton amb ventresca de tonyina, salmó i maionesa d'all negre 

Peix de Llotja 

Segons captures ofertes per servei amb remolatxa en textures i emulsió de fumet amb 

estragó 

Llobarro Salvatge 

Amb purés de pastanaga en consecució de colors, aire de raifort i espígol 

Dos Aus 

El pollastre de granja i l'ànec salvatge units en dues coccions amb gelé de fruits vermells, 

salsa de carn i crumble d'avellana i parmesà 

Carré de xai 

Amb glacejat gàstric, tupinambo, salcifi, iuca, escuma de romaní i patata amb Ras al 

Hanout 

Selecció de Formatges 

Tres formatges catalans a triar 

Iucatan  

Sorbet de llima i alfàbrega amb sabors i textures de pinya i coco, violetes i roses 

Garrofes de xocolata 

Falses garrofes de xocolata amb faves d´avellana sobre base de vainilla i sorbet de llimona 

Aigües, pans artesans i mini dolços 

94 € per persona  

(taula  completa)   

Maridatge de vins, 50 € per persona 

 

10% d’ I.V.A. no inclòs 

 



 

Els plats d'aquesta carta poden contenir al·lèrgens. Si us plau, comuniqui al nostre personal si té 

intoleràncies o al·lèrgies en el moment de prendre nota 

Entrants 

 

Amanida amb Coses  22 € 

Elaborada segons les coses que ens dóna la mare terra i la 

imaginació del xef 

 

  

Arròs de Porc Senglar 26 € 

Arròs de porc senglar amb moll de l’os, fons de pernil ibèric i 

tòfona d'estiu 

 

  

Arròs d’Artròpodes 28 € 

Arròs cremós de cranc blau i bou de mar amb dentelle de tinta de 

calamar 

 

  

Angules del Delta  68 € 

Amb cocotxes de lluç i el seu pil pil  

  

Esmorzar de Ric 25 € 

Parmentiere, foie, salsa de carn, ou d’ànec i tòfona  

  

Bacallà Fred 30 € 

Esqueixat de bacallà a baixa temperatura amb cor de tomàquet, 

xapadillo d'anguila i cruixent de tinta de calamar 

 

Làmines 

Mil fulls de pasta wanton amb ventresca de tonyina, salmó i 

maionesa d'all negre 

 

 

 

                  26  € 

  

La Mar 28 € 

Rovells d'eriçó de mar, amb “morrillo” de tonyina de l'Ametlla, 

salmó i anguila 

 

  

Hort de Tomàquets 24 € 

Selecció de tomàquets ecològics amb vinagreta de soja, 

formatge fresc, "brossat" i ratllat, amb poma nitrogenada i 

aigua de tomàquet amb palo cortado 

 

 

 

 

 
Servei de Pans Artesans i Oli 3 € 

Servei d'Aigües 3 € 

10 % d’ I.V.A. no inclòs 



 

Els plats d'aquesta carta poden contenir al·lèrgens. Si us plau, comuniqui al nostre personal si té 

intoleràncies o al·lèrgies en el moment de prendre nota 

Peixos 

  

Llamàntol i Horta  39 € 

Llamàntol en el seu suc amb pebrots de padró farcits de duxelle 

de ceps i salsa de marisc 

 

  

Llobarro Salvatge 36€ 

Amb purés de pastanaga en consecució de colors, aire de raifort i 

espígol 

 

                 

Peix de Llotja s/m 

Segons captures ofertes per servei amb remolatxa en textures i 

emulsió de fumet amb estragó 

 

  

 

Carns 

 

Lletons de Vedella 32 € 

Amb crema de múrgoles, pètals de tomàquet, edamame i vidres 

d'alfàbrega 

 

  

Dos Aus 32 € 

El pollastre de granja i l'ànec salvatge units en dues coccions amb 

gelé de fruits vermells, salsa de carn i crumble d'avellana i parmesà 

 

  

Carré de xai 35 € 

Amb glacejat gàstric, tupinambo, iuca, escuma de romaní i patata 

amb Ras al Hanout 

 

  

Colomí Rostit 32 € 

Colomí amb salsa d'au, nyoquis, cilindre de pa amb foie i la seva 

munició 

 

 

 

 

 
Servei de Pans Artesans i Oli 3 € 

Servei d'Aigües 3 € 

10 % d’ I.V.A. no inclòs 

 

 

 



 

Els plats d'aquesta carta poden contenir al·lèrgens. Si us plau, comuniqui al nostre personal si té 

intoleràncies o al·lèrgies en el moment de prendre nota 

 

 

Postres 
 

 

El Ficus de la Porta 14 € 

Recreació del ficus centenari amb fulles de xocolata, 

falsos figues amb la seva crema i pedres de crumble 

 

  

Iucatan  12 € 

Sorbet de llima i alfàbrega amb sabors i textures de pinya i 

coco, violetes i roses 

 

  

Esferes 12 € 

Falses nous de macadàmia cobertes de dolcey, gelat de 

vainilla i reducció de vi ranci de la Terra Alta 

 

  

Or Xata 12 € 

La xufa en sorbet, crema i galeta, acompanyat d’escuma de 

brossat, llima i pinyons 

 

  

Garrofes de Xocolata 14 € 

Falses garrofes de xocolata amb faves d'avellana sobre 

base de vainilla i sorbet de llimona 

 

  

Assortiment de Formatges 16 € 

Selecció de cinc formatges de Catalunya a elecció del 

client 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

10 % d’ I.V.A. no inclòs 

 

 

 

 
 



 

Els plats d'aquesta carta poden contenir al·lèrgens. Si us plau, comuniqui al nostre personal si té 

intoleràncies o al·lèrgies en el moment de prendre nota 

 

 

 

 

Aperitius Villa Retiro 
 

 

Hort de Tomàquets  

 

Esmorzar de Ric 

 

  

Arròs d’Artròpodes  

  

Simfonia de Cítrics 

 

Una Copa de Vi, Pans Artesans, 

Aigües i Mini Dolços 

 

48 € per persona 

(taula completa)   
                                                 

 

10 % d’ I.V.A. no inclòs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aperitius Villa Retiro  
 

 

Un  primer a triar entre dos  

Una carn o un Peix  

Un Postre a triar entre dos  
  

Una Copa de Vi, Pans Artesans, 

Aigües i Mini Dolços 

 

35 € per persona 

(taula completa)   
                                          

 

10 % d’ I.V.A. no inclòs  
 

Menú de l´Arròs 
(Només a migdia) 

Menú Executiu 
(Només a migdia de dimarts a divendres no festius) 



 

Els plats d'aquesta carta poden contenir al·lèrgens. Si us plau, comuniqui al nostre personal si té 

intoleràncies o al·lèrgies en el moment de prendre nota 

  

 

 

 

... acaba amb un gintònic o un destil·lat 

a la nostra terrassa 
 


