MENÚ CELEBRACIONS
APERITIU A TERRASSA O PISCINA (Servei de peu i taules de suport)
*Escollir 6 opcions de les proposades
· Pa de coca amb pernil ibèric
· Assortiment de formatges
· Tàrtar de tonyina amb alvocat i mango
· Croquetes de bolets
· Llagostins cruixents amb salsa romesco
· Mini croquetes de pernil
· Tempura de llagostins amb maionesa picant
· Esqueixada de bacallà
· Fideuà amb musclos de roca
· Paella de sèpia i pop
· Broquetes de pollastre amb salsa yakitori
· Steak tàrtar amb torrades
· Rols de salmó amb formatge cremós i espinacs
· Patates braves
· Mini hamburgueses de bou amb formatge i tomàquet
· Mini hamburgueses de pollastre amb verdures i salsa dolça de chili
Begudes incloses: Refrigeris, cerveses, vermut o vi

SEGONS (Escollir 2 opcions entre les proposades)
· Entrecot de vedella a la salsa de Cafè de París amb gratinat de patata
· Jarret de vedella amb guisat de bolets i vi negre
. Secret ibèric amb reducció de Pedro Ximénez i risotto de carbassa
. Espatlla de xai "sense feina" amb salsa de curri i mel
. Filet de vedella amb foie i salsa de Porto (suplement 4€)
. Confit d'ànec amb salsa de Porto i mostassa
. Pollastre de corral farcit de mató i espinacs amb salsa catalana
· Bacallà gratinat amb all i oli de poma
. Bacallà amb espinacs panses i pinyons
· Lluç a la vinagreta de tomàquet amb mini verdures
. Corbina confitada amb encenalls de pernil i espàrrecs de marge
. Suquet de rap (suplement 4€)
. Llenguado farcit de bolets i llagostins (suplement 5 €)
. Suprema de llobarro a baixa temperatura amb arròs cremós d'espinacs i llagostins

POSTRES (Escollir 2 opcions entre les proposades) o Pastís
· Tatín de poma amb gelat de vainilla
· Mató amb maduixes, mous i mel
· Coulant de xocolata amb gelat de festuc
· Sorbets i gelats
· Macedònia de fruites
· Suc de taronja amb gelat de vainilla
· Crema catalana

Aigua mineral o vi Raventós pansa blanca o Borsao Selección o refrigeri o cervesa, pa i cafè inclosos.
Copa de cava Vilarnau amb les postres.

Preu: 37,00€ IVA inclòs (per comensal)

COMPLEMENTS:
· Aperitiu de benvinguda en el bar:
1 consumició acompanyada de xips, olives farcides i ametlles.
3.50€ per comensal
· Aperitiu de benvinguda en el mirador:
Vermut, copa de vi blanc, cervesa, musclos, escopinyes, anxoves,
patates xips, encenalls de pernil ibèric amb pa de coca.
12.00€ per comensal
· Opció a canviar plats, preu segons modificació.
· Opció a canviar els vins, preu segons modificació.
· Opció de barra lliure, preu a concretar segons begudes sol·licitades.

