Menú Reis 2017
Primers
La amanida del Nord amb ventresca de tonyina, anxoves,pebrot escalivat i vinagreta de menta
Els Rigatonni amb botifarró negre, compota de poma i festucs
La sopa de galets amb pilota de carn de la iaia Maria
El combinat de verduretes de l’hort a la brasa amb romesco
Carpaccio de pinya amb pernil de jabugo
Els canalons casolans de carn d’olla gratinats
Cilindres de carbassó farcits de salmó noruec amb salsa d’iogurt i anet
*El pa de coca de Folgueroles amb tomàquet de penjar

Segons
La suprema de bacallà confitada amb vegetals i fruits de mar
L’entrecot de vedella de Girona fet a la brasa de carbó d’alzina
El pit de pollastre farcit de llagostins i compota de pinya
Les Broquetes de calamarsets de costa i llagostins
El secret ibèric de Jabugo fet a la brasa
Hamburguesa de vedella casolana (220gr) amb ceba caramel·litzada i xips de moniato
La cuixa de xai confitada a les fines herbes

Postres
Sorbet de llimona
Pastis tendre de formatges amb melmelada de maduixes
Crema de sant Josep
Coulant de xocolata amb gelat de vainilla
“Música en tu Boca” mix de fruita amb fruits secs
Cafè, tallat o infusió clàssica
Per beure 1 ampolla de vi o cava, mes 1 d’aigua per 2 comensals







Vi Nuviana blanc, negre o rosat
Sangria de vi amb cítrics
Lambrusco rosat o negre (Mínim 2 comensals)
Vi negre Viña Paceta. Rioja/Criança (Mínim 2 comensals)
Cava Privé Brut Nature (Mínim 2 comensals)

Menú nens 2017
(fins a 12 anys)
Un primer plat a triar dels
següents:

Canalons casolans
Sopa de Galet amb pilota
Assortit de croquetes casolanes
Segon:
Hamburguesa casolana amb patates
Rigatoni amb tomàquet natural
Pizza catalana margarida
Per postres: Gelat a triar
Per beure refresc o aigua

18€ iva inclòs

Preu: 34,95 € per comensal
 Al menú poden haver-hi canvis sempre que la qualitat dels plats sigui de la mateixa qualitat o superior.
 La reserva es formalitzarà en el moment de fer efectiva la paga i senyal (10€ per comensal)
 Es cobraran 8,75€ de penalització per comensal, en el cas de reservar una taula per un nombre de
persones i el dia del àpat no assistir el mateix nombre de comensals
 Menú no compartible
Preus amb iva inclòs

