
 

ESTABLIMENT AMB INFORMACIÓ DISPONIBLE EN MATÈRIA D’ALERGIES I INTOLERANCIES ALIMENTARIES 

   

 SEGONS 

ESCOLLIR 2 OPCIONS PER OFERIR (1 carn, 1 peix o paella*) 

o Entrecot de vedella a la salsa de Cafè de París amb graten de patata 

o Jarret de vedella guisat amb bolets i vi negre  

o Secret ibèric amb reducció de Pedro Ximénez i risotto de carbassa  

o Espatlleta de xai “sense feina” amb salsa de curri i mel   

o Melós de vedella al vi negre  

o Filet de vedella amb foie i salsa d’oporto (supl. 4,00€)   

o Pollastre de corral farcit de mató i espinacs amb salsa catalana  

 

o Bacallà gratinat amb all i oli de poma   

o Bacallà amb espinacs, passes i pinyons  

o Lluç a la vinagreta de tomàquet amb espàrrecs i bimis   

o Corvina confitada amb encenalls de pernil i espàrrecs de marge   

o Suquet de rap (supl. 4,00€) 

o Llenguado farcit de bolets i llagostins (supl. 8,00€)    

o Suprema de salmó amb salsa teriyaki i pak choi 

 

o Paella de Marisc 

o Paella de nècores (supl. 4,00€) 

o Arròs de “cap i pota” amb sípia i gamba vermella 

 

POSTRES  

ESCOLLIR 2 OPCIONS PER OFERIR O PASTÍS (Massini, Selva Negra, Sacher) 

 

o Tatín de poma amb gelat de vainilla 

o Mató amb maduixes, nous i mel 

o Coulant de xocolata amb gelat de festuc 

o Sorbets i gelats (llimona, mandarina, xocolata, vainilla, festuc o gerds) 

o Profiteroles amb xocolata calenta  

o Tartaleta de figues amb gelat de vainilla  

o Suc de taronja  amb gelat de vainilla 

o Crema catalana 

Mateixa elecció per tota 
la taula 

*Paella només disponible per 
grups inferiors a 30 persones 

S’haurà de donar l’elecció del 
menú, mínim 4 dies laborables 

d’antelació 

EL MENU INCLOU:  
Pa 

Aigua  

2 consumicions per persona 

Cafè/infusió 

 

Preu per persona*:  

36,00€ IVA inclòs 

*Consultar preu per més de 

40 persones 

 PER COMPARTIR (un plat cada 4 persones a la taula) 

 PICA PICA Nº1 

Pa de vidre amb tomàquet 

Espatlla ibèrica amb formatge manxec 

Amanida d’espinacs amb salmó, formatge i avocat 

Ous trencats amb botifarra del perol i reducció Pedro 

Ximénez 

Croqueta de sípia amb maionesa Kimchi 

PICA PICA Nº2 (supl. 6,00€) 

Pa de vidre amb tomàquet 

Espatlla ibèrica amb formatge manxec 

Terrina de foie amb torradetes 

Escopinyes al vapor 

Croqueta de sípia amb maionesa Kimchi 

Pop a la gallega 

Ampolla de cava Vilarnau 

Brut opcional amb les 

postres: 18.70€/Ampolla 

 

Ampolla de vi (blanc/negre) 

de la casa: 15.40€ 

 

*Carta de vins a la seva 

disposició. 



 

ESTABLIMENT AMB INFORMACIÓ DISPONIBLE EN MATÈRIA D’ALERGIES I INTOLERANCIES ALIMENTARIES 

 

EXTRES OPCIONALS 

o Servei de projector: 50.00€ segons disponibilitat 

o Servei de sitting i minutes senzilles en gratuïtat 

o Decoració floral a la taula, consultar disponibilitat i preu. Servei extern.  

o Fundes blanques a la cadira: 12.00€/persona 

o Decoració amb globus senzills/números des de 30.00€ 

o Candy bar des de 12.00€/persona 

COMPLEMENTS 

o Aperitiu de benvinguda 5.00€/persona 

1 consumició (copa de vi, refresc, cervesa, vermut) 

Patates xips, Olives farcides i ametlles 

 

o Aperitiu de benvinguda 15.00€/persona 

1 consumició (copa de vi, refresc, cervesa, vermut) 

Musclo, escopinyes, anxoves, patates xips, encenalls de pernil ibèric amb pa de coca 

 

o Copa de cava de benvinguda 4.00€/persona 


