Menú 105€
Benvinguda / Bienvenida
· Cava rosat i consumició lliure de begudes variades
Cava rosado y consumición libre de bebidas variadas

Aperitiu a l'exterior / Aperitivo en el exterior
· Xupito de crema de temporada
Chupito de crema de temporada

· Xips de patata casolanes
Chips de patatas caseras

· Olives de Kalamata
Aceitunas de kalamata
·

Fusta d’embotits artesans
Tabla de embutidos artesanos

· Cucurull de foie i ametlla dolça
Cucurucho de foie y almendra dulce

· Llagostins cruixents amb romesco
Langostinos crujientes con romesco

· Paté casolà de salmó
Paté casero de salmón

· Croquetes semi liquides de pernil i pollastre
Croquetas semi-liquidas de jamón y pollo

· Daus d’albergínia amb allioli de mel
Dados de berenjena con aliolo de miel

· Bunyols de bacallà i espinacs
Buñuelos de bacalao y espinacas

· Biquini de sobrassada i formatge
Biquini de sobrasada y queso

· Mini hamburguesa amb formatge i ceba
Mini hamburguesa con queso y cebolla
· Fideuada de calamar i gambes
Fideuá de calamar i gambas

· Showcooking de botifarra de Calaf a la brasa
Showcooking de butifarra de Calaf a la brasa

(10% I.V.A. no inclòs - 10% I.V.A. no incluido)

Entrants / Entrantes

· Caneló de rap i gamba
Canelón de rape y gamba

· Bacallà a la mouselina d'alfàbrega
Bacalao a la muselina de albahaca

· Crema de marisc amb daus cruixents de lluç i gambes
Crema de marisco con dados crujientes de merluza y gambas

Segons / Segundos
· Cuixa d’ànec amb reducció de vi dolç i poma confitada
Muslo de pato con reducción de vino dulce y manzana confitada

· Daus de vedella cruixents amb chutney de poma i vainilla
Dados de ternera crujientes con chutney de manzana y vainilla

· Espatlla de xai desossada amb lingot de patata i ceba
Espalda de cordero deshuesada con lingote de patata y cebolla

El digestiu / El digestivo
· Sorbet de Mojito en textures
Sotbete de Mojito con texturas

El moment més dolç / El momento más dulce
· Mil fulls de nata amb xocolata calenta
Mil hojas de nata con chocolate caliente

Per la gresca…/ Para el baile…….
· Barra lliure (2 hores)
Barra libre ( 2 horas)

Menú infantil / Menú infantil

29,90 €

Canalons o macarrons i escalopa de pollastre amb patates
Canelones o macarrones y escalopa de pollo con patatas

Pastís, aigües minerals i refrescs
Pastel, aguas minerals y refrescos

Segons l'edat s'ha d'afegir l'aperitiu

17,00 €

Según la edad se tiene que añadir el aperitivo

(10% I.V.A. no inclòs - 10% I.V.A. no incluido)
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