MENU
DE NADAL
MENÚ ESPASA

27

euros

MENÚ TAPES

27

euros

PICA PICA:

PICA PICA:

Escalivada amb formatge
de cabra, carxofes,
mini fondue de suïssos,
pebrots del padró i pa
amb tomàquet

Pa amb tomàquet
Pernil ibèric
Braves
Croquetes de ceps (1 pax)
Carxofes cruixents
Ous amb foie
Delícies de pollastre
Calamars a l’andalusa

SEGON:
L’espasa: súper pinxo penjant
de carns i verdures
POSTRES:
Crema catalana

POSTRES:
Cardinal amb xocolata

MENÚ NADAL

Cafè

Cafè

APERITIU:

BEGUDES:
Vi de la casa o sangria
de vi i aigua

BEGUDES:
Vi de la casa o sangria
de vi i aigua

Croquetes de ceps
Pebrots del padró
Taula de pernil
Pa amb tomàquet

MENÚ PARRILLADA

29
euros

MENÚ
BALMES/ROSSELLÓ

35
euros

ENTRANTS (a escollir):
Canelons

Amanida amb encenalls de foie
i vinagreta

PICA PICA:

PICA PICA:

Escalivada amb formatge de
cabra, carxofes, amanida Césa,
albergínies a la brasa
i pa amb tomàquet

Plat de pernil, croquetes
de ceps, carxofes a la brasa,
albergínies a la brasa i pa
amb tomàquet

SEGONS:
Filet de vedella
amb patates fregides

SEGON (a escollir):
Entrecot de vedella (300gr)
amb patates fregides i patates
caliu o turbot a la brasa amb
verduretes

POSTRES (a escollir):
Soufle de xocolata
amb gelat de vainilla

POSTRES:
Cardinal amb xocolata
o sorbet de mojito
Cafè

Sorbet de mojito

SEGON:
Parrillada de carn: pollastre,
botifarra, botifarra negra,
xai, filet de porc i patates
caliu
POSTRES:
Brownie amb gelat
de vainilla
Cafè
BEGUDES:
Vi de la casa o sangria
de vi i aigua

BALMES
ROSSELLO

BEGUDES:
Vi negre Marmellans
(Montsant), vi blanc
Analivia Verdejo (Rueda)
o sangria de vi i agua

TELÈFON DE RESERVA

93 451 54 00

45

euros

Tatín

BEGUDES:
Vi negre Marmellans
(Montsant), vi blanc
Analivia Verdejo (Rueda)
o sangria de vi
i agua
CAFÈS I INFUSIONS

I VA I N C L Ò S A T O T S E L S P R E U S .
*Refrescos i cervesa no inclosos en els menús

