Volem que els clients gaudeixin de l’art del bon
menjar; per això, els oferim una experiència en què
la gastronomia espanyola és la gran protagonista.
La influència de la cuina catalana és sempre present
a la nostra carta, a la qual el nostre guardonat
xef executiu, David Vives, ha sabut aportar un
toc europeu. Des dels plats més delicats fins a un
banquet sumptuós, el 1477 és tota una experiència
per als sentits.
Demani’ns la nostra carta de vins i l’aconsellarem
sobre el millor maridatge per a vostè, directe del
nostre celler.

Entrants
Amanida de tomàquets		

16,50 €

amb ventresca de tonyina, ceba, piparres i olives

Carpaccio de bacallà		

18,00 €

amb patata vermella, tomàquet, ceba i olivada

Espàrrecs blancs 		

25,50 €

amb caviar i vinagreta cítrica

Salpicó de musclos escabetxats		

18,50 €

Ceviche de vieires 		

22,00 €

amb wakame, verdures i llet de tigre de kalamansi

Tàrtar de salmó		

18,50 €

amb quinoa, crème fraîche i fulles anisades

Principals
Arròs sec de calamars

22,00 €

Salsitxa i escamarlanets (mín. 2 persones)

Arròs caldós de gamba de Palamós

28,00 €

(mín. 2 persones)

Fideuà de sipionets 		

22,00 €

amb allioli negre (mín. 2 persones)

Corball amb patata, ceba i tomàquet confitat

22,00 €

amb vinagreta d’alls i herbes de PGA Catalunya

Filet de vaca gallega 		

25,50 €

amb mantega d’herbes i espècies i patates al caliu

Menú infantil
Croquetes de pollastre

8,00 €

amb patates fregides

Truita a la francesa

8,00 €

amb pa de coca torrat amb tomàquet i oli d’oliva

Mitja ració de penne

8,00 €

a la bolonyesa o a la napolitana

Lluç

12,50 €

amb verdures saltades

Fingers de bacallà

12,50 €

amb patates fregides

Escalopa de vedella arrebossada

12,50 €

amb amanida d’enciam i tomàquet

Pit de pollastre a la brasa

12,50 €

amb puré de patates

Postres
Flam de cafè		

7,00 €

amb cremós de xocolata blanca i fruita seca

Tall de gelat de xocolata

7,00 €

Gelat de vainilla 		

7,00 €

amb cítrics i suc de taronja		

Meló amb menta 		

7,00 €

amb infusió de cardamom i llima i gelat de iogurt

Selecció de gelats i sorbets		
Gelats: xocolata, vainilla, vainilla amb cookies
i llet merengada
Sorbets: llimona, gerds, maduixa, fruita de la passió
i mango

Si necessita més informació sobre els al·lèrgens de la carta,
si us plau, contacti amb un membre de l’equip. IVA inclòs

6,50 €

