
Les copes i xarrups no estan inclosos en aquest preu. 

Qualsevol menjar o beguda no inclòs en aquest menú es cobrarà a part. 

VOLS FER UNA CELEBRACIÓ? T’OFERIM ELS MILLORS PREUS!!
 

Entremès de recepció 

PICA PICA DE PRIMERS 

Amanida tèbia de formatges amb vinagreta de fruits secs 

Carpaccio de vedella amb oli d’alfàbrega i torradetes 

Croquetes de rostit com les de l‘àvia 

Musclos a la marinera 

Xipironets arrebossats a l’andalusa 

 

SEGONS  

 

Galta ibèrica guisada amb melmelada de nabius 

Secret ibèric a la brasa amb compota de poma i reducció 

d’Oporto 

Lluç a la planxa amb verduretes de l’hort i oli de festucs 

 

Pastís de celebració 

 

Aigua, gasosa i refrescs 

Vi blanc i negre de la casa 

Cava amb els postres. 

Pa. Cafès i tallats. 

 

30€ Per persona (IVA inclòs) 

 

 

 

 

Entremès de recepció 

PICA PICA DE PRIMERS 

Amanida de fruites de temporada i vinagreta de codony 
Carpaccio de bacallà amb tomàquet marinat 

Cloïsses al vapor amb romaní i farigola 
Croquetes de lluç i gambes 

Pa d’olives al forn amb pernil de bodega i llonganissa de 
Vic 

 

SEGONS  

Entrecot de vedella (400g) a la brasa amb salsa roquefort 

Espatlla de xai al forn amb patata panadera 

Tonyina vermella amb salsa teriyaki i ceba caramel·litzada 

 

 

Copa sorbet 

Pastís de celebració 
 

Aigua, gasosa i refrescs 

Vi blanc i negre de la casa 

Cava amb els postres. 

Pa. Cafès i tallats. 

35€ Per persona (IVA inclòs) 

 

 

 

 

Entremès de recepció 

PICA PICA DE PRIMERS 
 

Amanida de pernil d’ànec, maduixes i vinagreta de 

mostassa i mel 

Carpaccio de tonyina amb vinagreta japonesa 

Croquetes de gorgonzola i nous 

Escopinyes fresques 

Mil fulls de foie amb melmelada de pera 

 

SEGONS  

 

Filet de vedella (300 g) a la brasa amb salsa pebre verd 

Espatlla de cabrit al forn amb guarnició 

Gall de Sant Pere al forn amb mousse de patata violeta 

 

Copa sorbet 

Pastís de celebració 

 

Aigua, gasosa i refrescs 

Vi blanc i negre de la casa 

Cava amb els postres. 

Pa. Cafès i tallats. 

40€ Per persona (IVA inclòs) 


