
Gaspatxo tradicional - arròs vermell Thai - Mezze Maniche rigate
Estiu amb Gaspatxo, millor Estiu

Crema de verdures - pera confitada - pinyons torrats
Mengem verdures, fruita i fruits secs, ho diuen els experts

SOPeS I CREMES  CUINA FREDA

Córdoba in my mind [taronja/ ceba tendra/ bacallà] 
De Córdoba es aquesta amanida 

Guisat de samfaina - oliva negre - Sardina en L’OOVE 
Molt català i molt lleidatà

Tomàquet - alfàbrega i Burrata - mojo picón 
El mojo és canari i l’amanida de tomàquet amb formatge universal

fresc i mediterrani  CUINA FREDA

Bulgur quinoa real aguacate - uva - coriandre
Meadle east Bulgur – Latin America Quinua the perfect match

Baba ghanoush d’alberginia & ceviche marinat en cítric de yuzu i oli de carabassa 
Perú i Israel converteixen un plat de sabors increïbles

Llentia Beluga - polenta - arròs jasmí - tofu - vinagreta de bolet dashi 
Ingredients nipons aromatitzats en una amanida

suggerent  CUINA FREDA

Flam de bisque -rodaballo verduretes cruixents
Quand il em prend dans ses bras, il em parle tout bas, je vois la vie en rose

Hindish curri masala de blat sarraí - ordi i broccoli
Els rius profunds corren en silenci, els rierols són sorollosos.

Half moon pastry tuna -tomato, salad surprise
El nom és anglo-saxó i diria que és una empanada de tonyina boníssima

Costelles de porc lacades amb tamarinde i espècies
El vaig menjar a Hong Kong

divertit  CUINA CALENTA

Burrito de carn d'olla - [quatre carns] - choclo i zapallo
No recordo on ho vaig provar si Toluca o al DF però si de la recepta

Filet de vedella a la planxa patata gratinat i suc de romaní
Clàssic de sempre, de tot arreu

Hamburguesa Waldorf
Park Avenue, 301 Manhattan NYC, no dic més

Crab cake - Bou de mar - Salmó - cigrons - avellana i llima
El trobaràs a Vancouver pot ser

classics  CUINA CALENTA

Summer Púding de fruits vermells
L'estiu a Àustria es prenen molts fruits del bosc

Tonny 's Lemon Pie
Nova recepta del nostre pastisser, Antonio, l'ha preparat

Còctel de taronja perfumat amb anís estrellat

LLEUGER  CUINA DOLÇA

Bombó Antillesa perfumat amb Ron
Un bon bombó de xocolata de recepta Belga per acabar

Jamaican sweet corn sling
Ask Bob, appreciate

Gelat Ben & Jerry 's
El millor gelat del món amb una acció social de la pera i unes galetes a part

golos   CUINA DOLÇA

IVA no inclòs 
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¡Comparteix la teva experiència en xarxes socials y etiquétanos!

       @granclaustre

@hotelgranclaustre


