
MENÚ A
Aperitiu a taula / Aperitivo en mesa

Taula d’embotits amb coca de pa amb tomàquet
Tabla de embutidos con coca de pan con tomate

Paté de campanya casolà amb torradetes i confitura de taronja
Paté de campaña casero con tostaditas y confitura de naranja

Amanida Cèsar
Ensalada César

Croquetes de pollastre rostit
Croquetas de pollo asado

Patates braves
Patatas bravas

Risotto de bolets amb parmesà
Risotto de setas con parmesano

Plat principal (a escollir) / Plato principal (a escoger):
Lluç fresc a la Donostia amb patata panadera

Merluza fresca a la Donostia con patata panadera
o

Melós de vedella amb bolets
Meloso de ternera con setas

Postre (a escollir) / Postre (a escoger):
Pastís Massini
Pastel Massini

Dips de fruita amb xocolata calenta
Dips de fruta con chocolate caliente

Preu per persona / Precio por persona: 27,00€ + 10% iva

MENÚ B
Aperitiu a taula / Aperitivo en mesa

Taula d’embotits amb coca de pa amb tomàquet
Tabla de embutidos con coca de pan con tomate

Carpaccio de bacallà, tomàquet i oli d’anet
Carpaccio de bacalao, tomate y aceite de eneldo

Dau de foie amb compota de poma
Dado de foie con compota de manzana

Calamars a l’andalusa
Calamares a la andaluza

Croquetes de pollastre rostit
Croquetas de pollo asado

Risotto de gambes i espàrrecs verds
Risotto de gambas y espárragos verdes

Plat principal (a escollir) / Plato principal (a escoger):
Suquet de rap amb patates i marisc

Suquet de rape con patatas y marisco
o

Filet ibèric amb cremós de boniato i salsa périgueux
Solomillo ibérico con cremoso de boniato y salsa périgueux

Postre (a escollir)/ Postre (a escoger):
El nostre tiramisú
Nuestro tiramisú

Mousse de llimona amb cor de gerds i violeta
Mousse de limón con corazón de frambuesas y violeta

Preu per persona / Precio por persona: 36,00€ + 10% iva

Els menús inclouen/Los menús incluyen: Aigües Minerals Vichy Catalan i Les Creus, Vins DO Empordà, Cava Brut Mil·lèsima i cafè

MENÚ CELEBRACIÓ /  MENÚS CELEBRACIÓN


