· MENÚ 24 de desembre de 2018·
APERITIU
Carpaccio de pinya amb pernil
Musclos amb vinagreta
Cruixent de salmó amb base de mel
Escarxofa farcida de carn
Brotxeta de botifarra amb poma i formatge
SEGON
Rap fornejat amb ceba cruixent i parmentier
O
Jarret de porc amb bolets

POSTRES
Flam d’ou casolà
Crema catalana casolana
Macedònia
Torrons, neules i polvorons

Pa, vi, aigua, una copa de cava i cafè
26 € IVA inclòs

· MENÚ DE NADAL·
ENTRANT
Escudella amb galets
O
Canalons casolans
O
Amanida de fruites tropicals
SEGON
Tàrtar de salmó
O
Ànec de pagès amb peres
O
Carn d’olla

POSTRES
Torrons, neules i polvorons
O
Postres de la casa

Pa, vi, aigua, una copa de cava i cafè
26 € IVA inclòs

· MENÚ DE SANT ESTEVE·
APERITIU
Cocktail de gambes
Tàrtar de salmó
Almosta
Verdures amb tempura
Canaló de senglar
SEGON A ESCOLLIR
Rap al forn amb salsa all cremat
O
Entrecot de vedella a la brasa
O
Jarret de porc amb bolets

POSTRES
Torrons, neules i polvorons

Pa, vi, aigua, una copa de cava i cafè
26 € IVA inclòs

· MENÚ DE FI D’ANY·
APERITIU
Mini coca amb compota de poma i foie
Piruleta de parmesà
Tàrtar de vedella
Daus de bacallà
Brotxeta de gamba arrebossada amb patata xips
PRIMER
Lluç farcit de gambes i ou dur
- Vi blanc Marina blanc SEGON
Filet a la brasa amb verdures orientals i salsa de tòfona
- Vi negre SantesPOSTRE
Pastis de crema i fruites amb cruixent de torro
- Cava Vallformosa Pa, vi, aigua i cafè
Cotilló i raïm
Coca amb xocolata calenta
60 € IVA inclòs

· MENÚ DE CAP D’ANY (1 de gener de 2019)·
APERITIU
volcà tricolor ( amanida contrasto )
Torrada de pernil ibèric
Perdiu amb escabetx
Croqueta de bacallà
Cruixent de carxofes
SEGON
Llenguado a la taronja
O
Espatlla de cabrit

POSTRES
Pastis de crema i fruites cruixent de torro
Sorbet
Torrons, neules i polvorons

Pa, vi, aigua i cafè
Cava
30 € IVA inclòs

