
MENU  
DE NADAL

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

TELÈFON DE RESERVA  
93 451 54 00

BALMES 
ROSSELLO

28
eurosMENÚ ESPASA

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

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

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

POSTRES:
Crema catalana 
o sorbet de llimona
Cafè

30
eurosMENÚ TAPES

PICA PICA:
Pa amb tomàquet
Platet de pernil
Braves
Croquetes de ceps (1 pax)
Carxofes cruixents
Ous amb pernil
Delícies de pollastre
Calamars a l’andalusa
Albergínies fregides amb mel 
de canya

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

POSTRES:
Pastís de formatge  
o sorbet de llimona
Cafè

31
eurosMENÚ PARRILLADA

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

SEGON:
Parrillada de carn: pollastre, 
botifarra, botifarra negra, 
xai, filet de porc i patates 
caliu

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

POSTRES:
Cardinal de xocolata 
o sorbet de llimona
Cafè

34
eurosMENÚ NOËL

PRIMER:
Escalivada amb anxoves 
o canelons amb beixamel
Pa amb tomàquet

SEGON:
Turbot a la brasa 
o secret ibèric

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

POSTRES:
 Coulant de xocolata 
o crema catalana
Café

39
eurosMENÚ GOURMET

PICA PICA:
Xampinyons amb pernil, terrina de 
provolone amb gírgoles, platet de 
pernil, espàrrecs verds a la brasa 
amb salsa parmesana i pa amb 
tomàquet

SEGON:
Espatlla de xai 
o entrecot de vedella

POSTRES:
Postres a escollir de la carta
Cafè

BEGUDES:
Clamor Raimat  
(Costers del Segre) 
o sangria de cava i aigua


