PERQUÈ EL NOSTRE DESIG, ÉS QUE
PUGUEU GAUDIR D'UN BON ÀPAT
EN FAMILIA

Menús Nadal
2018

Menú nit de Nadal
Aperitius
Neula de parmesà amb cendra balsàmica
Tàrtar de salmó
Llagostí cruixent amb maionesa lleugera de wasabi
Primer Plat
Crema suau de ceps amb foie i encenalls
cruixents de pernil ibèric
Plat Principal
Melós de vedella de la Cerdanya guisat amb el seu suc de rostit,
saltejat de castanyes i parmentier de moniato
Les Postres
Sac de turró amb cruixent de neula i embolcall de xocolata blanca de
vellut amb salsa de passió
Neules i torrons artesans
Aigua i cafè
45,00 € (IVA inclòs)

Menú Nadal
Aperitius
Cookies de tomàquet i orenga
El nostre pa de vidre amb pernil ibèric
Croqueta casolana de rostit
Primer Plat
Escudella tradicional Catalana (caldo de Nadal texturitzat amb una
deconstrucció del típic plat Català, col, cigronet de Mura amb or, mini
pilotilles, galets i verduretes)
Plat Principal
Pollastre de corral del Berguedà, farcit amb fruits secs,
bolets de temporada saltejats, cebetes glacejades
i el seu suc de rostit
Les Postres
Tronc de Nadal farcit de mousse de pinyó amb nips de mandarina i
glacejat de caramel
Neules i torrons artesans
Aigua i cafè
45,00 € (IVA inclòs)

Menú Sant Esteve
Aperitius
Xips de iuca especiades
Vieira a la brasa amb rossinyols i oli d'alfàbrega
Bombó de formatge de cabra, banyada amb mel i sèsam
Primer Plat
Caneló de Sant Esteve artesà amb beixamel de tòfona, teula cruixent
de formatge de Moià i reducció de Merlot
Plat Principal
Suquet de rap i gamba amb carxofes, pa de romesco
i oliva negra
Les Postres
Lingot de tres xocolates amb brownie de nous i avellanes,
tot amb un bany de cacao
Neules i torrons artesans
Aigua i cafè
45,00 € (IVA inclòs)

Menú Infantil
Nit de Nadal i Sant Esteve
Primer Plat
Macarrons de la casa amb productes de proximitat

Plat Principal
Escalopa a la milanesa amb guarnició de patates fregides

Les Postres
Gelat o pastís

21,00 € nen de 7 a 12 anys
10,50 € nen de 3 a 6 anys
IVA inclòs

Menú Infantil
Nadal
Primer Plat
Canelons de rostit

Plat Principal
Hamburguesa de vedella amb patates fregides casolanes

Les Postres
Gelat o pastís

21,00 € nen de 7 a 12 anys
10,50 € nen de 3 a 6 anys
IVA inclòs

Els millors desitjos per aquest Nadal
Bones Festes!
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