MENU GRUP MARESME
Aquest menú consisteix en tapes per picar i un segon a escollir:
Les braves casolanes
(patata francesa “Monalisa” de primaríssim qualitat)

Rotllets d’albergínies a la veneciana
(gratinats amb york, formatge i beixamel)

El plat de Pernil serrà reserva del Terol i formatge curat
Les croquetes casolanes de la iaia Maria
Pa de coca de Folgueroles amb tomàquet de penjar( 1 llesca per persona)

Per continuar 1 plat fort a triar dels següents:
La Botifarra casolana a la brasa
El llom amb salsa de pebre verd i patates fregides casolanes
El Pollastre de pagès a la brasa
El Bacallà gratinat al forn amb tomàquet, parmesà i un toc d’all i julivert
L’Entrecot de vedella de Girona a la brasa
Rigatonni fungui porcini (salsa de bolets)
Pizza Casa Milà: pernil york, xampinyons, mozzarella, emmental
Pizza Quatre Formatges

POSTRES CASOLANS O PASTIS DE CELEBRACIÓ
AÏGUA SOLAN DE CABRAS I BEGUDA A TRIAR:*
 Refresc o cervesa
 Vi Mas Lameda (Negre, Rosat O Blanc)
 Sangria de vi
*Inclou: 1 aïgua per cada 2 comensals, mes 1 beguda individual per cada comensal

23,90 € per persona

Preus per persona i iva inclòs

MENU GRUP NOGUERA
Aquest menú consisteix en tapes per picar i un segon a escollir:
Les broquetes de rap i llagostins
Els calamarsets de la costa a la planxa amb el seu allet i julivert
Les croquetes casolanes de la iaia Maria
Les braves casolanes (patata francesa “Monalisa” de primaríssim qualitat)
El combinat ibèric de Jabugo
Pa de coca de Folgueroles amb tomàquet de penjar( 1 llesca per persona)

Per continuar 1 plat fort a triar dels següents:
El Bacallà amb salseta verda i cloïsses
El Bacallà gratinat al forn amb tomàquet, parmesà i un toc d’all i julivert
El llom amb salsa de ceps i patates fregides casolanes
Tirallonga de vedella de Girona a la brasa de carbó d´alzina
El Pollastre de pagès a la brasa de carbó d´alzina
El conill de pagès a la brasa de carbó d’alzina
Els peus de porc a la brasa de carbó d´alzina
La Botifarra casolana a la brasa de carbó d´alzina
El secret ibèric pur de gla a la brasa de carbó d’alzina (+3€)
L’Entrecot de vedella de Girona a la brasa de carbó d´alzina
Rigatonni fungui porcini o als 4 formatges
Hamburguesa de vedella amb fregides&ceba (amb o sense formatge)
Pizza Casa Milà: pernil york, xampinyons, mozzarella, emmental
Pizza Quatre Formatges

POSTRES CASOLANS O PASTIS DE CELEBRACIÓ
AÏGUA SOLAN DE CABRAS I BEGUDA A TRIAR:*
 Refresc o cervesa





Vi Nuviana (Negre, Rosat o Blanc)
Lambrusco (Negre o Rosatto)
Cava Roger de flor
Sangria de vi

*Inclou: 1 aïgua per cada 2 comensals, mes 1 beguda individual per cada comensal

28,90 € per persona

Preus per persona i iva inclòs

MENU GRUP OSONA
Aquest menú consisteix en tapes per picar i un segon a escollir:
El plat de pernil pur de glà ”JOSELITO” declarat el millor pernil del món
El combinat de verduretes de l’hort a la brasa amb romesco
Les croquetes casolanes de la iaia Maria
Els calamarsets de costa a la planxa amb el seu allet i julivert
Les braves casolanes
(patata francesa “Monalisa” de primaríssima qualitat)

Pa de coca de Folgueroles amb tomàquet de penjar ( 1 llesca per persona)

Per continuar 1 plat fort a triar dels següents:
El Secret Ibèric de Jabugo fet a la brasa
L’entrecot de vedella de Girona(400gr) fet a la brasa
El filet de vedella de Girona fet a la brasa ( Supl. 4€)
També pot acompanyar les carns amb les nostres salses: pebre verd, gorgonzola o ceps
El Llom de Bacallà d’Islàndia( 250gr.) amb salsa verda i cloïsses
El Llom de Bacallà d’Islàndia( 250gr.) gratinat amb tomàquet i parmesà
Qualsevol pizza catalana de la nostra carta
Rigatonni funghui porcini
Rigatonni als 4 formatges

POSTRES CASOLANS O PASTIS DE CELEBRACIÓ
AÏGUA SOLAN DE CABRAS I BEGUDA A TRIAR:*






Refresc o cervesa
Cava Roger de flor
Vi Nuviana (Negre, Rosat o Blanc)
Lambrusco (Negre o Rosatto)
Sangria de vi

*Inclou: 1 aïgua per cada 2 comensals, mes 1 beguda per cada comensal

Café o infusió, Aiguardent de herbes, blanc o limoncello

38,90€ pers.
Preus per persona i iva inclòs

MENU GRUP GIRONÈS*
Aquest menú consisteix en triar 1 primer + un segon plat
PRIMERS
La amanida cèsar amb pollastre a la brasa
Crema/sopa del dia (temporada d’hivern)
El combinat de verduretes de l´ hort a la brasa amb romesco
Rigatonni fungui porcini (salsa de bolets)
Canalons de carn d’olla de la iaia Maria
Meló amb pernil serrà reserva de Terol
Remenat de bolets i pernil
SEGONS
La Botifarra casolana a la brasa amb mongetes seques
El llom amb salsa de pebre verd i patates fregides casolanes
El Pollastre de pagès a la brasa
El Bacallà gratinat al forn amb tomàquet, parmesà i un toc d’all i julivert
L’Entrecot de vedella de Girona a la brasa
Pizza Casa Milà: pernil york, xampinyons, mozzarella, emmental
Pizza Quatre Formatges

POSTRES CASOLANS O PASTIS DE CELEBRACIÓ
AÏGUA SOLAN DE CABRAS I BEGUDA A TRIAR:*
 Refresc o cervesa
 Vi Mas Lameda (Negre, Rosat O Blanc)
 Sangria de vi
*Inclou: 1 aïgua per cada 2 comensals, mes 1 beguda individual per cada comensal

23,90 € per persona
*Si tries aquest menú, ens heu de facilitar la tria de plats amb un dia d’antelació

Preus per persona i iva inclòs

Condicions dels menús per l’època de Nada;:
 Aquests menús es fan a partir d’un mínim de 8 comensals, sense excepcions


Quan s’encarrega un pastis d’aniversari, els fem el canvi de postres per pastís
sense cap càrrec addicional per a vostè. El pastis s’encarrega pel número de persones
que el client ens demana en el moment de fer la reserva, si el dia de l'àpat no
assisteix el mateix nombre de persones, es cobrarà 3,90€ iva inclòs, per persona que
no hagi vingut*
*Exemple: S’encarrega una taula per 10 persones i es demana pastís per les 10, el dia de la
reserva es presenten només 8 persones, es cobraria un extra de 7,80€



LA BOTIGUETA es reserva el dret de canviar la ubicació de la taula pactada
prèviament amb el client, si es modifica el nombre de persones a l’alça o a la baixa
que es va pactar en el moment de concretar la ubicació de la reserva.



Desprès del serveis del dinar, el local tanca màxim a les 18h i pel que fa els sopars
màxim les 2:00 de la matinada i fins les 3:00 a la Cocteleria
DAVID’S LOUNGE CLUB.



Per tal de poder fer efectiva la reserva, s'haurà de fer entrega d'una paga i
senyal de 10,00 per comensal. € per comensal.

*Aquets menús son vàlids en el període que correspon entre el 1 de Novembre de 2017 i el
7 de Gener de 2018, excepte els dies, 24, 25, 26 de Desembre i 1 i 6 de Gener del 2018.

Preus per persona i iva inclòs

