a partir de
8 pax

donzella
de la Costa
dC

menú

Arròs
A compartir
Una ració entre 4 pax
Olives Donzella
Pa amb tomàquet
Amanida Clàssica
Croquetes
Calamarsons a l’andalusa amb tzatziqui
Músclos amb cítrics i ceba tendra

Plat Principal
Arròs donzella

Postres
Pastisset de xocolata Valrhona
i fruita de la passió

Ampolla de vi bodega
seleccionada cada 3pax
Aigua i cafè
Aquest menú no inclou:
Cerveses o refrescos

37€

Reserves
info@donzella.cat
Tel. +34 669.184.488

Passeig Marítim
Badalona s/n
08911

donzella.cat
info@donzella.cat

a partir de
8 pax

donzella
de la Costa
dC

menú

Donzella
A compartir
Una ració entre 4 pax
Olives Donzella
Pa amb tomàquet
Amanida Clàssica
Croquetes
Calamarsons a l’andalusa amb tzatziquI
Músclos amb cítrics i ceba tendra

Plat Principal a escollir
al fer la reserva
Corvall amb amanida de cítrics
o
Costelló de porc a la brasa
amb patates pont-neuf

Postres
Pastisset de xocolata Valrhona
i fruita de la passió

Ampolla de vi bodega
seleccionada cada 3pax
Aigua i cafè
Aquest menú no inclou:
Cerveses o refrescos

39€
Reserves
info@donzella.cat
Tel. +34 669.184.488

Passeig Marítim
Badalona s/n
08911

donzella.cat
info@donzella.cat

a partir de
8 pax

donzella
de la Costa
dC

menú

Temporal
A compartir
Una ració entre 4 pax
Olives Donzella
Pa amb tomàquet
Paleta Ibèric “Maldonado”
Amanida clàssica amb sardina fumada
“Salpicón” de pop i marisc
Calamarsons a l’andalusa amb tzaltziki
Convinat de closca amb vermut blanc i ceba tendra

Plat Principal a escollir
al fer la reserva
Turbot a la brasa
amb verdureta de temporada
o
Filet a la brasa
amb cremós de patata rostida

Postres
Pastisset de xocolata Valrhona
i fruita de la passió

Ampolla de vi bodega
seleccionada cada 3pax
Aigua i cafè
Aquest menú no inclou:
Cerveses o refrescos

55€
Reserves
info@donzella.cat
Tel. +34 669.184.488

Passeig Marítim
Badalona s/n
08911

donzella.cat
info@donzella.cat

donzella
de la Costa
dC

menú

Llamantól
A compartir
Una ració entre 4 pax
Olives Donzella
Pa amb Tomàquet
Paleta Ibèric “Maldonado”
Ostra de Marennes al natural
Amanida clàssica amb sardina fumada
“Salpicón” de pop i marisc
Calamarsons a l’andalusa amb tzaltziki
Escopinyes a la brasa

Plat Principal a escollir
al fer la reserva
Arròs sec
o
Arròs caldós de llamàntol
amb cloïsses i calamar

Postres
Pastisset de xocolata Valrhona
i fruita de la passió

Ampolla de vi bodega
seleccionada cada 3pax
Aigua i cafè
Aquest menú no inclou:
Cerveses o refrescos

66€
Reserves
info@donzella.cat
Tel. +34 669.184.488

Passeig Marítim
Badalona s/n
08911

donzella.cat
info@donzella.cat

a partir de
30 pax

donzella
de la Costa
dC

menú

Còctel
PicaPica
Olives
Anxoves
Pa amb Tomàquet i Embotit artesà
Patates Braves
Calamarsons a l’andalusa amb tzaltziki
Croquetes de pernil ibèric
Daus de salmó amb cremós de wasabi fumat
Broquetes de pop a la brasa
Tacos de filet amb maionesa d’estragó
Platet Arròs senyoret

Postres
Daus de pinya amb gelatina de menta
Polo mousse de xocolata , oli i sal

Aigua i Selecció del Celler
Aquest menú no inclou:
Cerveses o refrescos

45€

Reserves
info@donzella.cat
Tel. +34 669.184.488

Passeig Marítim
Badalona s/n
08911

donzella.cat
info@donzella.cat

