Menús per a Grups
2019

Menú 1
Amanida de dàtils, anxoves, bacó amb vinagreta de Xerès
o
Coca de verdures amb botifarra negra i formatge de cabra
*
Cuixetes d’ànec amb compota de codony i salsa de taronja
o
Suprema de lluç pinxo amb salsa verda
*
Mousse de mel i mató
o
Infusió de fruits vermells amb sorbet de mango
Vi negre Terra de Pau –DO Terra AltaAigües minerals - Cafè i infusions
Preu per comensal : 27€ iva inclòs

Menú 2
Carpaccio de bacallà amb calçots confitats i romesco
o
Timbal d’escalivada amb anxoves i olivada
*
Costellam de porc castanyer amb salsa de Oporto i gratinat de patata
o
Bacallà amb salsa de ceps
*
Sopeta de meló Cantaloup amb daus de rom negre i sorbet de llimona
o
Crep Souzzette
Vi negre Terra de Pau –DO Terra AltaAigües minerals - Cafè i infusions
Preu per comensal : 30€ iva inclòs

Menú 3
Caneló XXL de peix i marisc amb la seva salseta
o
Niu de salmó fumat amb cremós de formatge fresc i fonoll
*
Melós de vedella amb el seu suc i bolets de temporada
o
Orada al forn amb tomàquet, ceba i patata
*
Bunyols farcits de crema catalana i salsa de xocolata
o
Mousse de plàtan amb galeta de cacao
Vi negre Castell dels Frares -DO Terrra AltaAigües minerals - Cafè i infusions
Preu per comensal : 32€ iva inclòs

Menú 4
Tomàquet confitat farcit de brandada de bacallà
o
Raviolis de bolets i llagostins amb la seva salseta
*
Suquet de turbot amb patates
o
Entrecot de vedella amb salsa de pebre verd i verduretes saltejades
*
Torrades de santa Teresa caramel·litzades amb crema catalana
o
Mosaic de fruita amb gelat de vainilla
Vi negre Castell dels Frares -DO Terrra AltaAigües minerals - Cafè
Preu per comensal : 36€ iva inclòs

Menú 5
Coca cruixent amb verduretes i tataki de tonyina amb escabeitx suau
o
Coulant d´ou de pages amb ceps, foie i cremós de patata
*
Filet de vedella amb salsa de mostassa i escalivada
o
Rap a la marinera amb escopinyes
*
Culant de xocolata amb el seu gelat
o
Mousse de mató amb cruixent de mel
Vi negre Fra Guerau -DO MontsantAigües minerals - Cafè
Preu per comensal : 42€ iva inclòs
Notes:
A partir del menú nº4 es pot substituir el primer plat per un pica-pica amb cinc
referències fredes i calentes
-Podem oferir altres plats en cada un dels menús-

Menú Infantil 1
Plat combinat
Nugets de pollastre - Espaguetis a la bolonyesa - Patates fregides
Gelat de vainilla (una bola)
Aigua mineral
Preu per comensal : 17€ iva inclòs

Menú Infantil 2
Canelons gratinats
Pollastre arrebossat amb patates fregides
Gelat de vainilla (dos boles)
Aigua mineral
Preu per comensal : 21€ iva inclòs

Altres serveis:






Pica pica a la taula amb tres referències: 7,50€/persona + IVA
Pastis de celebració: suplement 3€ + IVA per persona
Pastís premium de Yummy Taller: suplement 5,00€/persona + IVA
Cava: segons marca
Discoteca mòbil: 2 hores 300€ + IVA - 3 hores 450€ + IVA
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