
   
MENÚ PICA PICA 

 

Ensalada del Celler 
Tostada de escalibada con anchoas 

Surtido de embutidos catalanes 
Surtido de embutidos ibéricos 

Carpaccio de ternera con queso parmesano 
Pimientos del piquillo rellenos de brandada de bacalao  
Croquetas caseras de pollo y espalda ibérica de bellota 

Caracoles a la “llauna” 
Chocos a la andaluza 

Camembert al horno con tostaditas 
Pan tostado con tomate 

 

Ensalada de frutas 
 

Vinos Marfil 
Copa de cava Marfil 

Agua mineral 
Cafés 

29,00 € (Iva incluido) 
 
 
 
 

CELLER MARFIL RESTAURANT 
Rambla Àngel Guimerà, 62  08328 Alella 

Teléfono reservas: 935404661 

 



         
 
 
 
 
 

MENÚ MARFIL 
 

Ensalada tibia de queso de cabra con vinagreta de miel i nueces  
 

Churrasco con Chimichurri, butifarra, patata a la brasa y guarnición 
 

Crema catalana  
 

Vinos Marfil 
Copa de cava Marfil 

Agua mineral 
Cafés 

25,00 € (Iva incluido) 
 
 
 
 
 
 
 
 

CELLER MARFIL RESTAURANT 
Rambla Àngel Guimerà, 62 08328 Alella 

Teléfono reservas: 935404661 

 



 
 
 

 

MENÚ CALÇOTADA 
 

Calçots a la teja con salsa romesco 
Ensalada del Celler  

Judías del “ganxet” con butifarra de payés 
Costillas de cordero, patata a la brasa y guarnición 

 
Pan tostado con tomate 

“All i oli” 
 

Crema Catalana  
 

Vino tinto  Marfil 
Agua mineral 

Cafés 
29,90 € (Iva incluido) 

 
 
 
 
 
 

CELLER MARFIL RESTAURANT 
Rambla Àngel Guimerà, 62 08328 Alella 

Teléfono reservas: 935404661 



 
MENÚ PANSA BLANCA 

 

Pica-pica: 
Ensalada del Celler 

Surtido de embutidos ibéricos y catalanes  
Tostada de escalibada con anchoas  

Carpaccio de ternera con queso parmesano 
Pimientos del piquillo rellenos de brandada de bacalao 
Croquetas caseras de pollo y espalda ibérica de bellota 

Pan tostado con tomate 
 

Plato principal a escoger: 
Bacalao con pisto 

Broqueta de carne y  verduras a la brasa con  guarnición 
 

Postres: 
Ensalada de frutas  

 
Vinos Marfil 

Copa de cava Marfil 
Agua mineral 

Cafés 
34,00 € (Iva incluido) 

 
 

CELLER MARFIL RESTAURANT 
Rambla Àngel Guimerà, 62  08328 Alella 

Teléfono reservas: 935404661 

 



 
                                           MENÚ GARNACHA 

 

Pica-pica: 
Ensalada del Celler 

Surtido de embutidos ibéricos y catalanes  
Tostada de escalibada con anchoas  

Carpaccio de ternera con queso parmesano 
Pimientos del piquillo rellenos de brandada de bacalao 
Croquetas caseras de pollo y espalda ibérica de bellota 

Pan tostado con tomate 
 

Plato principal a escoger 
Entrecot al gusto (Brasa, salsa de setas o salsa de Cabrales) 

Bacalao a la miel con crujiente de puerro 
 

Postres:  
Ensalada de frutas 

 

Vins Marfil 
Copa de cava Marfil 

Aigua mineral 
Cafès 

38,00 € (Iva inclòs) 

 
 

CELLER MARFIL RESTAURANT 
Rambla Àngel Guimerà, 62  08328 Alella 

Teléfono reservas: 935404661 



        MENÚ A LA CAVA 

 
Pica-pica: 

Ensalada del Celler 
Surtido de embutidos ibéricos y catalanes  

Tostada de escalibada con anchoas  
Carpaccio de ternera con queso parmesano 

Pimientos del piquillo rellenos de brandada de bacalao 
Croquetas caseras de pollo y espalda ibérica de bellota 

Pan tostado con tomate 
 

Plato principal: 
Cuarto de cordero lechal al horno 

   
Postres:  

Ensalada de frutas  
 

Vinos Marfil 
Copa de cava Marfil 

Agua mineral 
Cafés 

45,00 € (Iva incluido) 
 
 

CELLER MARFIL RESTAURANT 
Rambla Àngel Guimerà, 62  08328 Alella 

Teléfono reservas: 935404661 

 



                                   MENÚ CELEBRACIÓN 
 

Aperitivo: 
Pimientos del piquillo rellenos de brandada de bacalao 

Camembert rebozado con salsa de fresas 
Bombón de salmón ahumado con queso fresco 

Croquetas de setas y foie 
 

Primer plato a escoger: 
Ensalada de bogavante al aceite de gambas con tomate confitado 

Cóctel de piña natural con langostinos y salsa rosa 
Ensalada de jamón de pato con virutas de foie y reducción de vino Marfil Violeta 

 

Segundo plato a escoger: 
Espalda y pierna de cordero lechal al horno 

Carrillera de ternera rellena de setas 
Solomillo de ternera con foie y reducción de vino Marfil Violeta 

Caldereta de rape con gambas y almejas 
Bacalao a la muselina de ajos 

Tronco de merluza con verduritas  
 

Postres: 
Brocheta de frutas 

Pastel de celebración 
 

Vinos y cavas Marfil 
Agua mineral 

Cafés y chupitos 
70,00 € (Iva incluido) 



               MENÚS PER A GRUPS 2014 
 

MENÚ PICA PICA 
 

Amanida del Celler 
Torradeta d’escalivada amb anxoves 

Assortit d’embotits catalans 
Assortit d’embotits ibèrics 

Carpaccio de vedella amb formatge parmesà 
Pebrots del piquillo farcits de brandada de bacallà 

Croquetes casolanes de pollastre i espatlla ibèrica de gla 
Cargols a la llauna 
Xocos a l’andalusa 

Camembert al forn amb torradetes 
Pa torrat amb tomàquet 

 
Amanida de fruites 

 

Vins Marfil 
Copa de cava Marfil 

Aigua mineral 
Cafès 

29,00 € (Iva inclòs) 
 
 

MENÚ MARFIL  
 

Amanida tèbia de formatge de cabra amb 
 vinagreta de mel i nous  

 

Xurrasco amb “Chimichurri”, botifarra,  
patata al caliu i guarnició 

 
Crema catalana  

 

Vins Marfil 
Copa de cava Marfil 

Aigua mineral 
Cafès 

25,00 € (Iva inclòs) 
 
 
 
 

CELLER MARFIL RESTAURANT 
Rambla Àngel Guimerà, 62 

08328 Alella 
Telèfon reserves : 935404661 

 
 
 
 



 
MENÚ CALÇOTADA 

 

Calçots a la teula amb salsa Romesco 
Amanida del Celler 

Mongetes del ganxet amb botifarra de pagès 
Costelles de xai, patata al caliu i guarnició 

 

Pa torrat amb tomàquet 
All i oli 

 

Crema Catalana  
 

Vin negre  Marfil 
Aigua mineral 

Cafès 
29,90 € (Iva inclòs) 

 
MENÚ PANSA BLANCA 

 

Pica-pica: 
Amanida del Celler  

Assortit d’embotits ibèrics i catalans  
Torradeta d’escalivada amb anxoves 

Carpaccio de vedella amb formatge parmesà 
Pebrots del piquillo farcits amb brandada de bacallà 

Croquetes casolanes de pollastre i espatlla ibèrica de gla 
Pa torrat amb tomàquet  

 

Plat principal a triar: 
Bacallà amb samfaina 

Broqueta de carn i verdures a la brasa amb guarnició 
 

Postres: 
Amanida de fruites  

 
Vins Marfil 

Copa de cava Marfil 
Aigua mineral 

Cafès 

34,00 € (Iva inclòs) 
 
 

CELLER MARFIL RESTAURANT 
Rambla Àngel Guimerà, 62 

08328 Alella 
Telèfon reserves : 935404661 

 
 
 



                      MENÚ GARNATXA 
 

Pica-pica: 
Amanida del Celler  

Assortit d’embotits ibèrics i catalans  
Torradeta d’escalivada amb anxoves 

Carpaccio de vedella amb formatge parmesà 
Pebrots del piquillo farcits amb brandada de bacallà 

Croquetes casolanes de pollastre i espatlla ibèrica de gla 
Pa torrat amb tomàquet  

 

Plat principal a triar: 
Entrecot al gust (Brasa, salsa de ceps o salsa de cabrales) 

Bacallà a la mel amb cruixent de porro 
 

Postres:  
Amanida de fruites  

 

Vins Marfil 
Copa de cava Marfil 

Aigua mineral 
Cafès 

38,00 € (Iva inclòs) 
 

MENÚ A LA CAVA 
 

Pica-pica: 
Amanida del Celler  

Assortit d’embotits ibèrics i catalans  
Torradeta d’escalivada amb anxoves 

Carpaccio de vedella amb formatge parmesà 
Pebrots del piquillo farcits amb brandada de bacallà 

Croquetes casolanes de pollastre i espatlla ibèrica de gla 
Pa torrat amb tomàquet  

 

Plat principal: 
Quart de xai lletó al forn amb patates 

   

Postres:  
Amanida de fruites  

 

Vins Marfil 
Copa de cava Marfil 

Aigua mineral 
Cafès 

45,00 € (Iva inclòs) 
 

CELLER MARFIL RESTAURANT 
Rambla Àngel Guimerà, 62 

08328 Alella 
Telèfon reserves : 935404661 

 
 



 
  
                                    
 

MENÚ CELEBRACIÓ 
 

Aperitiu: 
Pebrots del piquillo farcits de brandada de bacallà 

Camembert arrebossat amb salsa de maduixes 
Bombó de salmó fumat amb formatge fresc  

Croquetes de ceps i foie 
 

Primer plat a triar: 
Amanida de Llamàntol al oli de gambes amb tomàquet confitat 

Cocktail de pinya natural amb llagostins i salsa rosa 
Amanida de pernil d’ànec i encenalls de foie amb reducció de vi Marfil Violeta  

 
Segon plat a triar: 

Espatlla i cuixa de xai lletó al forn 
Galta de vedella farcida de bolets 

Filet de vedella amb foie i reducció de vi Marfil Violeta 
Suquet de rap amb gambes i cloïsses  

Bacallà a la mussolina d’alls 
Tronc de Lluç amb verduretes  

 
Postres: 

Broqueta de fruites 
Pastís de celebració 

 
Vins i caves  Marfil 

Aigua mineral 
Cafès i “xupitos” 

 
70,00 € (Iva inclòs) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CELLER MARFIL RESTAURANT 
Rambla Àngel Guimerà, 62 

08328 Alella 
Telèfon reserves : 935404661 

 



MENÚ INFANTILMENÚ INFANTILMENÚ INFANTILMENÚ INFANTIL    
 

PRIMER PLATO 
(A ESCOGER) 

 

Ensalada verde 
Canelones de  la abuela 
Macarrones a la boloñesa 

 
 

SEGUNDO PLATO 
(A ESCOGER) 

 

Croquetas caseras 
Pollo rebozado con patatas fritas 
Lomo a la brasa con patatas fritas 

 
POSTRES 

(A ESCOGER) 
 

Crema catalana 
Helado 

 
Agua, zumo o refresco 

 
15,00 € Iva incl15,00 € Iva incl15,00 € Iva incl15,00 € Iva incluidouidouidouido 



MENÚ INFANTILMENÚ INFANTILMENÚ INFANTILMENÚ INFANTIL    
 

PRIMER PLAT 
(A triar) 

 

Amanida verda  
Canelons de l’avia 

Macarrons a la bolonyesa  
 
 

SEGON PLAT 
(A Triar) 

 

Croquetes casolanes  
Pollastre arrebossat amb patates fregides 
Llom a la brasa amb patates fregides 

 
POSTRES 
(A triar) 

 

Crema catalana 
Gelat 

 
Aigua, suc o refresc 

 
15,00 € Iva in15,00 € Iva in15,00 € Iva in15,00 € Iva inclòsclòsclòsclòs 
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