MENÚ GRUPO
MENU GRUP
38,00€ iva incluido | iva inclòs

PICA PICA | PICA PICA
Chips de berenjena con miel| Xips d’alberginia amb mel
Croquetas de jamón | Croquetes de pernil
Burrata con rucúla, tomate y vinagreta de arándanos | Burrata amb rúcula y vinagreta de nabius
Calamares a la romana con mayonesa de cítricos| Calamars a la romana amb mayonesa de cítrics
SEGUNDOS A ESCOGER | SEGONS A ESCOLLIR
Entrecôte a la brasa con pimientos del Padrón I Entrecôtet a la brasa amb pebrots del “ Padrón“
Tataki de atún con salsa Teriyaki I Tataki de tonyina amb salsa Teriyaki
Arroz de verduras con espárragos trigueros y romero I Arròs de verdures amb espàrrecs
verds i romaní
POSTRES
Chescake
Tiramisú
VINOS | VINS
Blanco | Blanc , Clos de dia
Negro | Negre , Azpilicueta
(1 botella de vino cada 3 personas)
Todos los refrescos, cervezas y cafés se cobrarán aparte

MENÚ GRUPO
MENU GRUP
48,00€ iva incluido | iva inclòs

PICA PICA
“Coca de vidre “ con tomate | “ Coca de vidre “ amb tomàquet
Croquetas de jamón ibérico | Croquetes de pernil d’aglà
Anchoas del Cantábrico | Anxoves del Cantàbric
Canelón de setas | Caneló de bolets
SEGUNDOS A ESCOGER | SEGONS A ESCOLLIR
Arroz negro con sepia | Arròs negre amb sèpia
Confit de pato con Parmentier de manzana I Confit d’ànec amb Parmentier de poma
Calamarcitos a la plancha con verduritas I Calamarcets a la planxa amb verduretes
POSTRES
Chescake
Tiramisú
Carpaccio de piña con helado de coco I Carpaccio de pinya amb gelat de coco
VINOS | VINS
Blanco | Blanc Dos aromas (Verdejo)
Negro | Negre Tarsus (Ribera del Duero)
(1 botella de vino cada 3 personas)

MENÚ GRUPO
MENU GRUP
58,00€ iva incluido | iva inclòs

PICA PICA
“Coca de vidre “ con tomate | “Coca de vidre “ amb tomàquet
Tabla de Jamón | Taula de pernil
Carpaccio de gambas | Carpaccio de gambes
Terrina de foie con trufa | Terrina de foie amb tòfona
Buñuelos de bacalao | Bunyols de bacallà
SEGUNDOS A ESCOGER | SEGONS A ESCOLLIR
Filet de buey a la brasa | Filet de bou a la brasa
Rodaballo salvaje a la plancha con verduras | Turbot salvatge a la planxa amb verdures

POSTRES
Coulant de chocolate con helado de vainilla I Coulant de xocolata amb gelat de vainilla
Pastel de queso con mermelada I Pastís de formatge amb melmelada de nabius
VINOS | VINS
Blanco | Blanc , Modus Vive (Albariño)
Negro | Negre, Les cosins (Priorat)
(1 botella cada 3 personas o 1 bebida por persona)

