
ESTABLIMENT AMB INFORMACIÓ DISPONIBLE EN MATERIA D'ALERGIES I INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES

 
MENÚ DE TREBALL 

 
Menú tancat per a grups. De 4 a 16 persones

El menú setmanal es publica cada dilluns de la setmana
 

OPCIÓ 1: MENÚ SETMANAL
 

PRIMERS
5 opcions

1 plat vegà
 

SEGONS
2 carns
2 peixos
1 arroç

1 plat vegà
 

POSTRES
A escollir del menú setmanal

 
Preu: 22,27€ + 10% IVA

 
OPCIÓ 2: MENÚ SETMANAL

 
PARA COMPARTIR

Pica Pica
Pa de coca amb tomàquet 

Espatlla ibèrica
Amanida d'espinacs, alvocat i salmó marinat

Mini croquetes de pernil ibèric 
Fideuà de sípia i cloïses

 
SEGONS 

(A escollir del menú setmanal compost per):
 2 carns
2 peixos
1 arroç

1 plat vegà
 

POSTRES
A escollir del menú setmanal

 
Preu: 22,27€ + 10% IVA

 
OPCIÓ 3: MENÚ SETMANAL

 
PARA COMPARTIR

Pica Pica
Pa de coca amb tomàquet

Espatlla ibèrica
Tàrtar de tonyina i alvocat

Croquetes de sípia
Fideuà de sípia i cloïses

 
SEGONS

 (A escollir del menú setmanal compost per):
 2 carns
2 peixos
1 arroç

1 plat vegà
 

POSTRES
A escollir del menú setmanal

 
Preu: 25,90€ + 10% IVA

INCLOU: Pa, Aigua, 1 consumició per persona Cafè/infusió



 

MENÚ DE TREBALL
 
 

Menú tancat de treball. De 17 a 50 persones. Mateixa elecció per a tota la taula
Es te que donar la elecció del menú com a mínim amb 4 dies laborables d'antelació

 
 

ENTRANTS (ESCOLLIR 2 OPCIONS PER A OFERIR)
Amanida de formatge de cabra amb codony, nous i vinagreta de mel 

Amanida d'espinaques baby amb alvocat, formatge fresc i salmó marinat.
Tàrtar de tomàquet i alvocat amb llagostins al vapor

Crema de carbassa del Maresme i gingebre amb burrata i llavors
Fagotti formaggio e pere (pasta farcida amb peres i salsa suau de formatges)

Espàrrecs verds amb ou escaldat i escates de parmesà
Canelons de rostit

Parrillada de verdures amb virutes de pernil ibèric
 
 

SEGONS (ESCOLLIR 2 OPCIONS PER A OFERIR)
Hamburguesa de bou amb formatge manxec i pernil ibèric

Entrecot al Cafè de París amb gratin de patata
Galtes ibèriques guisades amb vi negre i bolets

Pit de pollastre farcit de mató i espinaques amb salsa catalana  
Suprema de lluç amb verdures i salsa Yakitori

 Bacallà gratinat amb “all-i-oli” de codony
Suprema de corbina confitada
Salmó teriyaki amb pak Choi

 
 

POSTRES (ESCOLLIR 2 OPCIONS PER A OFERIR)
Tiramisú

Macedonia
 Pannacotta amb coulis de mango

Crema catalana
 Sorbet de mandarina i llimona

Mousse de mató amb maduixes i nous
 
 

INCLOU: Pa, Aigua, 1 consumició per persona Cafè/infusió
 
 

Preu: 30.00€ + 10% IVA

 
ESTABLIMENT AMB INFORMACIÓ DISPONIBLE EN MATERIA D' ALERGIES I INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES

 



 
MENÚ FINGER DE TREBALL

 
 

Servei: De 12 a 50 persones (consultar preus per a grups més grans)
La duració del servei de restauració ofertada es de 1 hora i es realitza dempeus.

Es serveixen racions individuals. Ideal per esmorzars i sopars 
informals i es poden ampliar amb altres complements

 
Es te que donar la elecció del menú com a mínim 4 dies laborables d'antelació 

 
 FINGER MENÚ Nº1

Tartar de tomàquet i alvocat amb formatge cremós
Pa de vidre amb rodanxes d'espatlla ibèrica 

Gyozas de verdures amb salsa teriyaki
Pites de pollastre i salsa césar
Mini croquetes de pernil ibèric

 Mini hamburgueses de bou
Broquetes de calamarcets i gírgolas

 Fideuà amb cloïses
Crema Catalana 

Miniatures de Sacher
INCLOU: aigua, 2 consumicions (refresc, cervessa i/o copa de vi).

 
Preu per comensal: 26.00€ + 10% IVA

 
 

FINGER MENÚ Nº2
Estació de formatge amb canyes de pa lleig i compota de tomàquet  

Pa de vidre amb rodanxes d'espatlla ibèrica
Llagostí cruixent amb salsa romesco 

Tàrtar de tonyina, alvocat i mango 
Broquetes de secret ibèric amb gírgolas i reducció de Pedro Ximénez

Croqueta de sèpia amb maionesa de kimchi
Caneló fred d'alvocat, tomàquet cassé i llagostí

Arroç de sèpia i llagostins
Roca de xocolata

Chupito de mousse de mató i maduixes
INCLOU: Aigua, 2 consumicions (refresc, cervessa i/o copa de vi).

 
Preu per comensal: 30.00€ + 10% IVA

 
ESTABLIMENT AMB INFORMACIÓ DISPONIBLE EN MATERIA D' ALERGIES I INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES


