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LA GARRIGA
Camí de Rosanes s/n - 08530

T. 93 871 81 68

GRANOLLERS
Carrer del Lliri, 32 - 08402 

T. 93 463 77 56
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postres i cafès

menade / brúixola

tempuritzat

gyoza

fideus saltejats de carn i verdura

maguro teriyaki

ebi tempura

aigua i vi
1 ampolla de vi cada 4 persones

hot maki
salmó, crema de formatge amb tartar de salmó,

ous de peix volador i salsa layu picant

red maki
rotllo de tonyina, salmó, alvocat i ous de peix volador

foie kani uramaki
cranc natural, alvocat, foie flamejat, ceba cruixent i salsa

shake tartar
tartar de salmó amb base d’alvocat, ou de guatlla i soja

flamejat

japonès
nadal

Bon

tempura de llagostí

tonyina flamejada amb salsa dolça

38€
persona



postres i cafès

menade / brúixola

tempuritzat

flamejat

tataki de tonyina

cullereta de vieria amb foie

kakiage foie

fideus saltejats amb llagostins i vieires

aigua i vi
1 ampolla de vi cada 4 persones

shake ebi frai
llagostins arrebossats, alvocat, salmó flamejat amb

sucre morè, ceba cruixent i salsa unagi

hot maki
salmó, crema de formatge amb tartar de salmó,

ous de peix volador i salsa layu picant

foie kani uramaki
cranc natural, alvocat, foie flamejat, ceba cruixent i salsa

rosanes uramaki
rotllo de salmó, alvocat, carpaccio de gamba,

salsa de miso i ous de peix volador

flamejat

japonès
nadal
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48€
persona



postres i cafès

terras gauda / luis cañas

tempuritzat

cullereta de vieira amb foie

ostres

kakiage foie

tartar de gamba vermella

aigua i vi
1 ampolla de vi cada 4 persones

hot maki
salmó, crema de formatge amb tartar de salmó,

ous de peix volador i salsa layu picant

goten mori
5 varietats de sashimi (tonyina, salmó, lobarro,

gamba crua i peix mantega)

uramaki de maduixa i foie
amb crema de formatge, pipes caramelitzades

i salsa yakitori

uramaki de gamba
amb salmó, alvocat, i salsa d’alvocat i unagi

toro tataki

62€
persona

japonès
nadal
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