Opció maridatge Oller del Mas
Maridatge menú degustació Bages 964
Vermut de l'Oller o Cervesa Vitis Picapolls

Menú Degustació
Bages 964

Ancestral Malvasia Manresana
Superbloom Orange wine
Ròmia
Vi naturalment dolç

Benvinguts a l'Oller del Mas
Una nit especial, un dinar amb la família o bé un
retrobament amb els amics. Un menú per gaudir
dels plaers de la nostra gastronomia, els productes
de la terra i dels nostres vins, que són fruit del
paisatge que ens envolta.

+30.00€

Maridatge menú degustació Margenat
Vermut de l'Oller
Cervesa Vitis Picapolls
Ancestral Malvasia Manresana

Una història per viure, una història per explicar

Superbloom Orange Wine
Ròmia

De part de tot l'equip de l'Oller del Mas...
Bon profit!

Vi naturalment dolç
+36.00€

Menú degustació Bages 964

Menú degustació Margenat

Fem un mos de...

Fem un mos de...

Pa de massa mare del Forn Antic per tastar l'oli de l'Oller

Pa de massa mare del Forn Antic per tastar l'oli de l'Oller

L'aglà de paté de porc Ral escabetxat

L'aglà de paté de porc Ral escabetxat

Consomé de carbassa rostida i miso de castanya

Consomé de carbassa rostida i miso de castanya

Bunyol de formatge Cabana, anguila fumada i caviar

Bunyol de formatge Cabana, anguila fumada i caviar

Cruixent de plàtan mascle amb carabiner al estil pibil

Cruixent de plàtan mascle amb carabiner al estil pibil

"Cornetto" d'alga nori amb paté de musclos en escabetx

"Cornetto" d'alga nori amb paté de musclos en escabetx

Filipino de patata, steak tàrtar de vaca gallega madurada

Filipino de patata, steak tàrtar de vaca gallega madurada

Turbot

Ceps

velouté de porros i fonoll

Carpaccio i gelat de foie gras

Cèrvol

Bacallà

a la royal, el seu filet i satay de castanyes

Flor de carbassó en tempura farcida amb brandada i tripeta

Pera

Turbot

llet de tigre, sorbet i el seu tàrtar

velouté de porros i fonoll

*Opció degustació formatges catalans (+8€)

Cèrvol

Castanya

a la royal, el seu filet i satay de castanyes

xoco, miso i ceps

Pera

Petit fours

llet de tigre, sorbet i el seu tàrtar
*Opció degustació formatges catalans (+8€)

Castanya
xoco, miso i ceps

Petit fours

59.90€

75.00€

