
Menús per emportar 
 

A tenir en compte
Menús per a grups superiors a 8 persones,
El menú es tindrà que confirmar un mínim de 3
dies abans de la data de l’event.
No ens comprometem a poder oferir el menú 
si no ha estat prèviament reservat al detall segons
consum de cada comensal.
Els preus fixats, son per a la recollida per part del
client al restaurant. En cas de que nosaltres
realitzem l'entrega a domicili, s'afegirà al total de la
factura, un import entre 10 i 30 €, depenent del lloc
de l'entrega i del volum de la comanda.



MENU 1
 

Entrants a compartir
Taula d’embotits catalans

Truita de patata i ceba
Segon plat a escollir

Fricandó de Llom
Pit de pollastre saltejat en verdures al curry

Cassola de baldana i llonganissa amb samfaina
Filet de lluç a la Marinera

 
Preu del menú per persona 11,00 €

 
 

MENÚ 2
 

Entrants a compartir
Amanida mixta

Taula embotits catalans
Segon plat a escollir

Paella Mixta o de Peix i Marisc
Fideuada Mixta o de Peix i Marisc

 
Preu del menú per persona 13,50 € 



 
MENU 3

 
Escull una opció com a primer plat

Opció primera (formada per picadetes a compartir)
Taula de pernil i formatge

Amanida amb formatge de cabra i vinagreta de mel
amb fruits secs

Opció segona (plat individual)
Braç de gitano farcit de gambetes, surimi, ou,

maionesa ... (plat individual)       
O

Pastís de patata i pollastre gratinat al forn amb
beixamel (plat individual)

Segon plat a escollir
Mandonguilles amb sèpia

Cuixa de pollastre al forn amb patates panadera
Escrita a la Marinera

Salmó a la crema
 

Preu del menú per persona 14,00 €
 
 
 
 
 



 
MENU 4

 
Escull una opció com a primer plat

Opció primera (formada per picadetes a compartir)
Taula de pernil i formatge

Amanida amb formatge de cabra i vinagreta de mel
amb fruits secs

Opció segona (plat individual)
Braç de gitano farcit de gambetes, surimi, ou,

maionesa ... (plat individual)       
O

Pastís de patata i pollastre gratinat al forn amb
beixamel (plat individual)

Escull segons plats
Fricandó de vedella

Cuixa de pollastre farcida de pernil dolçi formatge
amb patates Pandera

Lluç de tall a la cassola amb salsa verda
Abadejo gratinat en all i oli de mel

 
Preu del menú per persona 14,50 €

 
 
 
 



MENÚ 5
   

Entrants a compartir
Carpaccio de vedella

Taula d’embotits ibèrics
Gambes al Brandy

                       
Segon plat a escollir

Ternasco
Sarsuela de peix i marisc 

 
Preu del menú per persona 24,00 €

 
 



MENÚ 6
 

Picades per compartir
Truita de Patata i ceba

Taula de pernil i formatge en pa i tomata
Croquetes variades (2 tipus per persona)

Kfcc en salsa Barbacoa (pollastre arrebossat estil
Kentucky) 

Pizza Margarita
Pizza Barbacoa

 
Preu del menú per persona 14,00 €

 
MENÚ 7

 
Picades per compartir

Carpaccio de Vedella
Taula d’embotits Ibèrics

Taula de formatges
Gambes al Brandy

Pop a la Gallega
Mandonguilles en sèpia

 
Preu del menú per persona 17,00 €

 


