
Menú Grupos 1 22 € 

< Menú Grupos 2 28 € Menú infantil > 

MENÚGRUP  

(Per a la taula al complert amb un mínim de 10 persones i amb reserva prèvia del 
menú)) 

Esqueixada de bacallà amb vinagreta de tomàquet 

o 

Pasta fresca amb salsa de ceps 

o 

Pastís de verdures i formatge emental 

******************* 

Crocant de salsitxes amb ceba caramel·litzada 

o 

Tires de pollastre saltejades amb verdures i soja 

o 

Suprema de lluç a la graella amb oli d’alls 

******************* 

Macedònia 

o 

Tap de pa de pessic a les dues xocolates 

22 € 

(El menú inclou: vi de la casa, aigua , pa, IVA) 

Si vens amb un mínim de 10 persones més, teniu un dels menús de franc 

 

 

 



Menú Grupos 2 28 € 

< Menú Grupos 3 35 € Menú Grupos 1 22 € > 

MENUGRUP 

(Per a la taula al complert, per un mínim de 10 persones i amb reserva prèvia) 

  

Aperitius 

Coca de vidre amb encenalls de pernil 

Amanida tèbia de gírgoles amb oli de tòfona blanca 

Cassoleta de gules i gambetes 

  

**** 

Segon plat (A escollir) 

Broqueta de sípia, rap i verdures 

o 

 Confit d’ànec amb peres i pinyons 

**** 

Per postre 

  

Fondant de xocolata amb crema de vainilla 

o 

Xarrup de llimona l gin tònic  

  

28 € 

(El menú inclou: vi de la casa, aigua , pa, IVA)  

Si vens amb un mínim de 10 persones més, teniu un dels menús de franc 



Menú Grupos 3 35 € 

< Torrades Menú Grupos 2 28 € > 

MENUGRUPS 

(Per a la taula al complert, amb un mínim de 10 persones i amb reserva previa del 
menú) 

Aperitius 

Croquetes de  llagostins casolanes 

Amanida de textures de brie 

Montadito de xistorra amb ou ferrat de guatlle 

  

**** 

Segon plat (A escollir) 

Entrecot de vedella a la graella amb patates al caliu i salsa de ceps 

o 

 Morro de bacallà a la mouselina d’all confitat amb verdures 

**** 

Per postre 

Dauets de browny casolà amb escuma de coco 

  

35 € 

(El menú inclou: vi de la casa , pa, IVA) 

  

Si vens amb un mínim de 10 persones més, teniu un dels menús de franc 

 

 


