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PICA – PICA*
Pa de vidre amb tomàquet 
Encenalls de pernil ibèric
Cloïsses a la planxa
Lingot de patata brava 
Croqueta de sípia amb maionesa de kimchi 
Terrina de foie amb torrades

SEGONS
Filet de vedella amb foie i salsa de Porto 
Garrí al forn
Terrina de xai amb curry i mel
Zarzuela de rap amb cloïsses i musclos
Bacallà amb cap-i-pota
Suprema de dorada con�tada amb vinagreta de tomàquet

POSTRES
Tiramisú casolà
Crema catalana
Mató amb maduixes i mel
Pastís casolà de formatge
Piràmide de xocolata

BODEGA (2 consumicions per persona o 1 botella de vi cada 4 persones)
Aigua mineral, vi blanc Raventós Alella (D.O. Alella), vi negre Cueva del Chaman (D.O. Almansa)
o refrescs o cervesa i cafè

Dolços de Nadal en el centre de taula i copa de cava
Preu: 42.00€ + 10% IVA 
*Per el pica pica les taules seran de mínim 4 persones
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PICA – PICA* 
Pa de vidre amb tomàquet 
Encenalls de pernil ibèric
Bol d’espinacs amb salmó, formatge i alvocat 
Ous trencats amb botifarra del perol i Pedro Ximénez
Calamarcets a l’andalusa amb maionesa de llima i wasabi

SEGONS
Entrecot de Girona al Café de Paris 
Garrí al forn amb chutney de pinya i patata
Galta de vedella amb vi negre i bolets
Tataki de tonyina amb amanida d’algues wakame
Suquet de rap
Bacallà con�tat amb vinagreta de tomàquet i espàrrecs

POSTRES
Tiramisú casolà
Crema catalana
Mató amb maduixes i mel
Pastís casolà de formatge
Piràmide de xocolata

BODEGA (2 consumicions per persona o 1 botella de vi cada 4 persones)
Aigua mineral, vi blanc Raventós Alella (D.O. Alella), vi negre Cueva del Chaman (D.O. Almansa)
o refrescs o cervesa i cafè

Dolços de Nadal en el centre de taula i copa de cava
Preu: 38.00€ + 10% IVA 
*Per el pica pica les taules seran de mínim 4 persones
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Estació de formatges
Roques de parmesà, Manxec curat, Brie, Maó curat, Tetilla
Estació de Sushi
Nigiris de salmó i tonyina vermella Balfegó
Uramakis de salmó i alvocat
Assortiment de makis

Entrants
Bombó de foie amb xocolata i sal
Piruleta de formatge de cabra amb festucs i compota de tomàquet
Coca de vidre amb encenalls de pernil ibèric
Zurito de ruca amb parmesà, tomàquet sec i pernil ibèric
Broqueta de salmó marinat i mini mozzarella

Calents
Mini croquetes de pernil ibèric
Broquetes de pollastre yakitori
Broquetes de calamarcets i gírgoles
Wraps variats de vegetals, pollastre i salmó
Les mini burguer del Trànsit (pollastre, bou, vegetals, etc)

Postres
Xarrups de mató amb maduixes
Assortiment de miniatures del Trànsit (tres miniatures de pastisseria)
Broquetes de fruites

Refrescs, aigua, vins de la casa blanc i negre i copa de cava inclosa

54.00€ per persona + 10% IVA
*mínim 60 persones

Complements amb suplements (iva inclòs
Estació d’arrossos (paella de peix i marisc, de bolets i pollastre,...): 4.00€ per persona
Pernil ibèric tallat a mà: 600.00€
Estació d’ostres franceses: 4.20€ per persona

Barra lliure amb duració de 2 hores: 22.00€ per persona
Barra lliure amb mojitos, caipiriñas i ginebres Premium, duració 2h: 28.00€ per persona
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Estació de formatges
Roques de parmesà, Manxec curat, Brie trufat, Camembert
Estació de Sushi
Nigiris de salmó i tonyina vermella Balfegó
Uramakis de salmó i alvocat
Assortiment de makis

Entrants
Zurito amb amanida de salmó marinat i formatge feta
Xarrups de crema celeri amb escuma de remolatxa
Coca de vidre amb encenalls de pernil ibèric
Poke de tonyina (tàrtar de tonyina, alvocat i mango )
Piruletes de foie amb xocolata i sal maldón

Calents
Las braves del Trànsit (con�tades amb escuma d’all i oli )
Tempura de llagostins
Nostres mini croquetes (de pernil i de xipirons)
 “Montaditos” de �let i foie
Broqueta de pop i cansalada a baixa temperatura

Postres
Xarrups de mató amb maduixes
Assortiment de miniatures del Trànsit (tres miniatures de pastisseria)
Broquetes de fruites

Refrescs, aigua, vins de la casa blanc i negre i copa de cava inclosa

60.00€ per persona + 10% IVA
*mínim 60 persones

Complements amb suplements iva inclòs
Estació d’arrossos (paella de peix i marisc, de bolets i pollastre,...): 4.00€ per persona
Pernil ibèric tallat a mà: 600.00€
Estació d’ostres franceses: 4.20€ per persona

Barra lliure amb duració de 2 hores: 22.00€ per persona
Barra lliure amb mojitos, caipiriñas i ginebres Premium, duració 2h: 28.00€ per persona
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