
 
 

El RESTAURANT LA MAMA Forma part 

de CUINA  és una agrupació 

voluntària de cuiners i restaurants del Vallès 

Oriental, una plataforma que promou i difon 

les virtuts i singularitats de la cuina 

vallesana; basat en una cuina de territori, de 

proximitat i qualitat, promou els productes 

locals i els productors artesans i de qualitat 

del Vallès Oriental. 

disposem de menjadors privats fins a 45 

persones.  

possibilitat de confeccionar menús 

personalitzats per a cada ocasió.  

ARA TOT L’ANY obrim el acollidor menjador 

terrassa. 

Estem a la seva disposició per qualsevol 

consulta. 

 

MOLT BONES 

FESTES . 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

MENU FESTIUS 

NADAL’16 

 

 
 
 
 

Crta. Parets a Bigues km 12,5(bv1430) 

Entrada polígon CAN MAGRE 

Santa Eulàlia de Ronçana 

(Barcelona) 

 

 

www.restaurantlamama.cat 

facebook.com/restaurantlamama/ 

info@restaurantlamama.cat 

Telf. 93 844 64 06

http://www.restaurantlamama.cat/


 

 

 

MENU FESTIUS 

NADAL’16 
                         

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Aperitiu : 

- Assortit de Cucurutxos Salats 

( guacamole, Salmó marinat , Steak tartar ) 

 

PRIMERS PLATS  

(individuals per persona ): 

 

- Caldo d’escudella amb pilota de foie . 

 

- Amanida de formatge de cabra, 

codonyat, pinyons i vinagreta de 

maduixa. 

 

- Croquetes de ceps .  

 

- Canaló cruixent farcit amb prunes i 

ànec de Can Manent . 

 

- Coca de Mossèn de Folgueroles amb 

tomàquet i pernil Ibèric . 

  

 

SEGONS  A  TRIAR  : 

- PAELLA d’arròs Mariner de la Mama, del 

senyoret ... i si el voleu amb closques parleu 

amb el Joan. 

- Entrecot de vedella (+350grs) de Can 

Puig de bigues a la brasa      

 - Confit d’ànec de Can Manent de Santa 

Eulalia amb puré de pera  

- Calamarsets a la graella amb all i julivert “els 

reis de la casa”   

- Bacallà amb melmelada de tomàquet i ceba 

confitada       

            

                    POSTRES DE LA CASA  

- Coulant de xocolata amb gelat de fruita de 

passió 

- Crema catalana de torro cremada  

- Flam de mato de Can corder 

- Peres al vi amb gelat de maduixa . 

BODEGA:  

VI : DEL PAIS   . 

COPA DE CAVA BRUT NATURE . 

CAFÉS . 

35 € iva inclòs . 


