
El Gran Àpat
“El gran àpat vol ser un reflex actual de la nostra cuina, on us proposem els millors productes 

de temporada per portar-vos a taula el paisatge, el territori i l’emoció.”

Mantega de remolatxa amb pa de brioix
Oliva Arbequina feta a casa

Cotna de bacallà amb brandada
L’aperitiu del dia

Anxoves amb stracciatella, avellana garapinyada i Tartufo Bianco
Tàrtar d’escamarlans amb alvocat i caviar

Cabdell a la brasa amb angules amb all i bitxo
Moll de l’os a la brasa amb ostres

Fideus a la cassola amb costella, salsitxa i gambes de Palamós
Mitjana de vaca al pebre verd amb parmentier i patates soufflé

La nostra selecció de formatges dels Pirineus
Festival de Postres

(Un tast de totes les nostres postres per poder compartir al mig de la taula)
Kir Royal de magrana amb sorbet de flor d’hibiscus

Cítrics amb pesto de menta i coco
Plàtan, caramel, vainilla i passió

Brownie amb gelat de nous pacanes 
El nostre “Babà” brioix amb vainilla, rom cremat i gelat de nata

Preu per persona 125 €

Aquest menú està subjecte a disponibilitat segons productes de temporada i és per la taula completa.

El nostre equip de sommeliers els pot oferir un maridatge de vins per acompanyar cada plat a 56,00 € pp.



El menú de clàssics de Can Jubany 

“Amb aquest menú volem donar a coneixer els plats més emblemàtics de Can 
Jubany”

Mantega de remolatxa amb pa de brioix

Oliva Arbequina feta a casa

Cotna de bacallà amb brandada

L’aperitiu del dia 

 
Coca de full amb foie, poma caramel·litzada i amanida de contrastos

Saltat de bolets amb ou ferrat i cansalada

Caneló de pollastre de pagès amb rossinyols a la crema

L’arròs sec d’espardenyes de sempre

Ventresca de tonyina a la brasa amb fruites, rostit i sal de bacallà

La nostra llebre a la Royale amb remolatxa, codonyat i poma 

Kir Royal de magrana amb sorbet de flor d’hibiscus

Brownie amb gelat de nous pecanes

Preu per persona 89 €

El nostre equip de sommeliers els pot oferir un maridatge de vins per acompanyar cada plat a 40,00 € pp.
Si volen amb tots els menús els hi podem oferir la nostra selecció de formatges dels Pirineus, suplem. de 11,00 € pp.

Aquest menú està subjecte a disponibilitat segons productes de temporada i és per la taula completa.



Coca de full amb poma caramel·litzada i foie     28,50 €

Anxoves amb stracciatella, avellana garapinyada i Tartufo Bianco  32,00 €

Tàrtar d’escamarlans amb alvocat i caviar     41,00 €

Cabdells a la brasa amb angules, all i bitxo     70,00 €

Saltat de bolets amb ou ferrat i cansalada     29,00 €

Caneló de pollastre de pagès amb rossinyols a la crema    29,50 €

Ous ferrats de perica amb Tartufo Bianco i parmentier de patata  50,00 €

Fideus a la cassola amb costella, salsitxa i gambes de Palamós  32,00 €

Arròs sec d’espardenyes amb brou d’escamarlans    48,00 €

Risotto de bolets amb Tartufo Bianco      50,00 €

Les mitges racions tenen un increment del 10% del preu



Ventresca de tonyina a la brasa amb fruites i sal de bacallà   38,00 €

Peix de la costa al vapor amb còdium i el seu pil-pil    32,00 €

Espardenyes amb cansalada amb parmentier de patata   42,00 €

Gambes de Palamós a la sal       54,00 € 

Cassoleta d’angules amb all i bitxo               120,00 €

Moll de l’os a la brasa amb ostres       32,00 €

Filet de vedella de Girona a la brasa amb patates soufflé   31,00 €

Mitjana de vaca al pebre verd amb parmentier i patates soufflé  36,00 €

La nostra llebre a la Royale amb remolatxa, codonyat i poma   35,00 €

Llom de cérvol embolcallat amb cansalada, puré de castanya i moniato 32,00 €

Pa, tapeta i entreteniments pel cafè        5,00 €

Servei d’aigua           3,50 €

Les mitges racions tenen un increment del 10% del preu


