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APERITIU DE BENVINGUDA
Croqueta de pernil ibèric

Canapè de llagostins amb maionesa de wasabi

primers
a escollir

Escudella i carn d’olla amb galets
Crema de carbassa amb quenelle de parmesà i flor del pensament

Amanida de llagostins amb mousse de formatge 
amb fines herbes i verdures

segons
a escollir

Suquet de rap amb de llagostins
Pollastre farcit a la catalana amb panses i pinyons

Melós de vedella amb cremós de moniato i salsa de Porto

postres
a escollir

Tronc de xocolata, torró i Mandarina
Crema catalana amb neules

celler
Vi blanc Creciente Albariño
Vi negre Viña Eguia crianza

Cava Montparal Brut Nature
Café, té e infusions

IVA inclòs
49€

Nadal24 i 25 DE DESEMBRE
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APERITIU DE BENVINGUDA
Airbag de pernil Ibèric amb tomàquet de penjar

Llagosti amb Panko i salsa romesco

primers
a escollir

Canalons tradicional amb beixamel Idiazábal
Escudella i carn d’olla amb galets

Raviolis d&#39;ànec amb duxelle de bolets i salsa de Porto

segons
a escollir

Llom de bacallà amb mussolina de all escalivat
Fricandó amb moixernons

Garrí a baixa temperatura, graten de patata i compota de poma

postres
a escollir

Crema catalana amb pinya
Coulant de xocolata amb gelat de torró

celler
Vi blanc Creciente Albariño
Vi negre Viña Eguia crianza

Cava Montparal Brut Nature
Café, té e infusions

IVA inclòs

51€

Festius
26 DE DESEMBRE / 1 i 6 DE GENER
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IVA inclòs

95€

Cap d'any
APERITIU A COMPARTIR

Airbag de pernil Ibèric amb tomàquet de penjar
Foie micuit amb torradetes

Pop a la brasa amb trinxat de la Cerdanya

primer
Llamàntol amb porros cremosos

segons
a escollir

Turbot amb verduretes del jardí i salsa de vi blanc
Espatlla de cabrit a baixa temperatura, 
escalunyes caramel·litzades i el seu suc

postre
Assortiment de postres de la casa

Raïm de la sort i cotilló
Festa de cap d’any amb DJ + Baile

2 copas incloses (resta a 10€)

Celler
Vi blanc Verdejo Ramon Bilbao DO Rueda

Vi negre Rebels de Batea
Cava Marta Brut Nature reserva

Café, té e infusiones
Aigua/refresc/cervesa
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primers
a escollir

Rigatoni a la bolonyesa
Canelons de rostit

segons
a escollir

Escalopa de pollastre amb patates
Botifarra amb patates

postres
a escollir

Crema Catalana Castellarnau
Assortiment de gelats

Aigua y begudes incl..

IVA inclòs
Edat máxima 14 anys.

Menú infantil

20€
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