MENÚ 1

MENÚ 2

Menú de tapes

Pica-Pica i segon plat

1 PLAT PER CADA 4 COMENSALS

Les braves
Calamars a l’andalusa
Amanida tèbia de formatge de cabra
Plat de pernil ibèric i formatge manxec
Ració de pa de coca amb tomàquet

Les braves

SEGONS A TRIAR

Croquetes
Gambes al a l’allet
Calamars a l’andalusa
Plat de pernil ibèric i formatge manxec
Trencadissa d’ou amb pernil Ibèric i foie
Cors de carxofa amb salsa de jabugo i formatge
Dau d’entrecot amb escames de sal Maldon
Ració de pa de coca amb tomàquet

Suprema de lluç fresc a la planxa amb verdures
Secret de porc a la brasa
Pizzes al forn de llenya (a escollir):
Veneciana (pernil dolç)
Quatre formatges
Pepperoni
Tropical (pernil dolç, gambes, i pinya)

POSTRE

POSTRE

Brownie amb gelat de vainilla

Brownie amb gelat de vainilla

BEGUDES

BEGUDES

1/4 de beguda per persona (refresc, cervesa, etc.)
Aigua, vi o sangria cada tres persones

1/4 de beguda per persona (refresc, cervesa, etc.)
Aigua, vi o sangria cada tres persones

25,00€

25,00€

IVA inclòs

IVA inclòs

* Els plats pica-pica dels menús son orientatius, es poden canviar segons els gustos del client,
però sempre amb un mínim d’antelació de dos dies

MENÚ 3

MENÚ 4

Pica-Pica i segon plat

Pica-Pica i segon plat

Croquetes amb gambes a l'allet
Amanida amb tomàquet ECO, burratina
i pesto d'alfàbrega
Xips d'albergínia amb parmesà i mel
Risotto amb fruits del mar
Plat d'embotits ibèrics
Ració de pa de coca amb tomàquet

5 entrants a escollir:
Rosotto amb fruits del mar i oli de gambes
Plat de pernil ibèric
Torradeta de foie amb ceba confitada
Vol-au-vent de ceps
Bunyols de bacallà
Tàrtar de carn amb xips de yuca
Brotxeta de gambes i verdura
Trencadissa d’ou amb pernil ibèric i foie

SEGONS A TRIAR
Melós de vedella amb tallarines de bolets
Filet d’orada amb maionesa d’olivada
i verdures de temporada
Entranya de vedella a la graella amb ximi-xurri

Gambes a l’allet
Calamars a l’andalusa
Daus de filet amb escames de sal Madon
SEGONS A TRIAR
Suquet de cua de rap (s/m) (Supl.)
Entrecot de vedella amb salsa a triar
(cinc pebres, gorgonzola, pebre verd)

POSTRE
Tiramisú de la casa
BEGUDES

Cuixa de xai al forn al’estil Alt Pirineu
Llom de bacallà amb salsa de trompetes de la mort
Mitjana de vaca rubia gallega (supl. 5€)
POSTRE
Coulant de xocolata

Aigua, sangria de cava o vi Portell criança
BEGUDES
Aigua, sangria de cava o Ramon Bilbao criança
Cafè

30,00€
IVA inclòs

40,00€
IVA inclòs

* Els plats pica-pica dels menús son orientatius, es poden canviar segons els gustos del client,
però sempre amb un mínim d’antelació de dos dies

