
Menus de Grup La Pineda

APERITIUS DE...

Canapès variats.

Daus de formatge.

Llesques de fuet.

Patates xips.

Coca d'escalivada.

Braç de gitano de salmó fumat.

Lioneses als tres gustos.

Mini porcions de pizza.

Txistorres i botifarres flamejades al rom.

Croquetes de La Pineda.

Bunyols de bacallà.

Còctel de cava, cerveses i refrescs.

SUGGERIMENTS PER AFEGIR

Fideuà. 1,75 €/persona

Pernil ibèric tallat a mà: 7,00 €/persona

Barques de conserves de marisc. 11,00 €/persona

Degustació de bacallà a la llauna. 2,50 €/unitat

Pebrot del piquillo farcit. 2,50 €/unitat

Carpaccio de bacallà. 2,50 €/unitat

Farcellet de marisc. 2,50 €/unitat

Broqueta de tomàquet i mozzarella. 2,50 €/unitat

Caneló de salmó farcit de formatge fresc. 2,50 €/unitat

Patata farcida de brandada de bacallà i trufa negra. 2,50 €/unitat

Assortit d'ostres selecte. 2,75 €/unitat

El preu de l'aperitiu està inclòs en el preu del menú.

Preus amb IVA inclòs.



Menú 1

APERITIU

Aperitiu inclòs al menú.

PRIMERS

Llamàntol (peça) al forn, o

Assortit de mariscs al vapor: 1/2 llamàntol, 2 escamarlans, 3 llagostins (salses maionesa i romesco).

SEGONS

1/2 Espatlla d'anyell a la pastora, o

Filet de vedella amb salsa de formatge i ceps.

POSTRES

Cofre gelat de iogurt i mores, o

Cofre gelat de mandarina, o

Cofre gelat de llimona i llima.

PASTÍS COMMEMORATIU

Pastís Massini de nata i trufa, o

Pastís Selva negra, o

Mousse de xocolata blanca i negra.

CELLER

Vi Blanc D.O. Penedès o D.O. Rueda.

Vi Negre D.O. Rioja o D.O. Ribera del Duero.

Cava Agustí Torelló i Mata Brut D.O. Penedès.

INCLOSOS

Cafè, licor i aigües minerals.

Preu: 89,00 € (IVA inclòs)



Menú 2

APERITIU

Aperitiu inclòs al menú.

PRIMERS

Bouquet d'amanides amb alvocat, salmó fumat i cues de gambes, o

Bouquet d'amanides amb medalló de rap a la Royal i cues de llagostins.

SEGONS

Espatlla de cabrit a la pastora, o

Filet de vedella amb salsa de formatge i ceps.

POSTRES

Cofre gelat de iogurt i mores, o

Cofre gelat de mandarina, o

Cofre gelat de llimona i llima.

PASTÍS COMMEMORATIU

Pastís Massini de nata i trufa, o

Pastís Sacher de xocolata, o

Pastís crema catalana.

CELLER

Vi Blanc D.O. Penedès o D.O. Rueda.

Vi Negre D.O. Rioja o D.O. Ribera del Duero.

Cava Agustí Torelló i Mata Brut D.O. Penedès.

INCLOSOS

Cafè, licor i aigües minerals.

Preu: 82,00 € (IVA inclòs)



Menú 3

APERITIU

Aperitiu inclòs al menú.

PRIMERS

Cua de rap a l'estil de la costa amb dos llagostins, o

Suquet de llagostins a la marinera (6 peces).

SEGONS

Meloses de vedella amb parmentier de patata i trufa, o

Medallons de filet ibèric amb salsa de formatge i ceps.

POSTRES

Cofre gelat de vainilla al caramel, o

Cofre gelat de iogurt i mores, o

Cofre gelat de llimona i llima.

PASTÍS COMMEMORATIU

Pastís Massini de nata i trufa, o

Pastís de formatge fresc i aranyons, o

Pastís de tiramisú.

CELLER

Vi Blanc D.O. Penedès.

Vi Negre D.O. Rioja.

Cava Aria Brut Nature D.O. Penedès.

INCLOSOS

Cafè, licor i aigües minerals.

Preu: 72,00 € (Sense IVA)



Menú 4

APERITIU

Aperitiu inclòs al menú.

PRIMERS

Llom de bacallà amb espàrrecs verds, o

Cua de rap amb fricandó de bolets.

SEGONS

Jarret de vedella blanca i castanyes, o

Medallons de filet ibèric amb salsa de pebre verd.

POSTRES

Cofre gelat de mojito i llima, o

Cofre gelat de mandarina, o

Cofre gelat de llimona i llima.

PASTÍS COMMEMORATIU

Pastís Massini de nata i trufa, o

Pastís de maduixa amb fresons, o

Pastís Sacher de xocolata.

CELLER

Vi Blanc D.O. Penedès.

Vi Negre D.O. Rioja.

Cava Aria Brut Nature D.O. Penedès.

INCLOSOS

Cafè, licor i aigües minerals.

Preu: 67,00 € (IVA inclòs)



Menú 5

APERITIU

Aperitiu inclòs al menú.

PRIMERS

Albergínia farcida de peix i marisc, o

Cua de rap al forn amb cues de gamba.

SEGONS

Garró de pernil ibèric amb prunes, o

Fricandó de vedella amb bolets.

POSTRES

Cofre gelat de iogurt i mores, o

Cofre gelat de mandarina, o

Cofre gelat de llimona i llima.

PASTÍS COMMEMORATIU

Pastís Massini de nata i trufa, o

Pastís de formatge fresc amb aranyons, o

Pastís de mousse de xocolata blanca i negra.

CELLER

Vi Blanc D.O. Penedès.

Vi Negre D.O. Rioja.

Cava Aria Brut Nature D.O. Penedès.

2 INCLOSOS

Cafè, licor i aigües minerals.

Preu: 61,00 € (IVA inclòs)



Menú infantil

APERITIU

Aperitiu inclòs al menú.

PRIMERS

Macarrons gratinats, o

Canelons de La Pineda, o

Arròs a la cubana, o

Espaguettis a la bolonyesa.

SEGONS

Escalopa de pollastre amb patates, o

Hamburguesa amb patates, o

Botifarra amb patates, o

Frankfurt amb patates, o

Pizza de pernil dolç i formatge (plat únic).

POSTRES

Gelat, i

Pastís Commemoratiu.

INCLOSOS

Refrescos, sucs i aigües minerals.

Preu: 25,00 € (IVA inclòs)
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