CARTA FESTES
ENTRANTS A COMPARTIR
1⁄2 Dotzena d’Ostres franceses Amélie al natural
amb dues copes de cava - 24€
Amanida de llagostins fumats i vinagreta de corall - 12€
Anxoves amb olives arbequines i ametlles salades - 13,50€
100 grs de paleta d’ibèric 100%, Maldonado - 21€
Coca pa de vidre amb tomàquet i oli d’oliva verge extra - 3,80€
Canelons de Sant Esteve amb tòfona - 14€
Terrina de Foie a l’armagnac - 16€
Croquetes de rostit de pollastre fetes a casa (6 unit) - 10€
Mini croquetes de gamba vermella (8 unit) - 11€
Calamars a l’andalusa amb maionesa cítrica - 16€
Carxofes fregides amb sal i pebre - 12€
Croquetes de ceps ( 6 unit) - 10,50€

CARN & PEIX
Llom de llobarro amb verduretes - 24€
Filet de vedella amb bolets i salsa de tòfona - 24€

ARROSSOS
Arròs mín. 2 persones (preu x persona)
Tots el nostres arrossos estan elaborats amb
la varietat bomba del Delta “el moli d’en Rafalet”.
Arròs “La Donzella” de gambes, escamarlans i sepionets - 21€
Fideuà trempada de rap i llagostins - 19€
Arròs negre de sípia, xipirons a l’andalusa i pebrots del Padró - 19€
Arròs caldós de llamàntol blau del Mar Cantàbric - 29€
Arròs sec de cabra de mar - 26€
Arròs sec de llagosta amb cloïsses - 29€
Arròs sec de verdures - 19€
Arròs melós de Cranc Blau i cloïsses - 29€
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POSTRES
Textures de xocolata - 7,50€
Tatin de poma - 7,50€
Lemon pie - 7,50€

Menú Nadal
& St. Esteve
Aperitius per Començar
Mini croquetes de gamba vermella
Carpaccio de salmó i entreteniments

Entrants un a escollir
Escudella de galets i carn d’olla
Amanida de llagostins fumats i vinagreta de corall
Terrina de foie a l’armagnac
Canelons de Sant Esteve amb tòfona
Crema de gamba d’Arenys i vieires
Steak tàrtar picat a mà

Principals un a escollir
Capó de Nadal amb panses i pinyons
Llom de llobarro amb verduretes
Espatlleta de cabrit al forn amb les seves patatones
Filet de vedella amb bolets i salsa de tòfona
Llom de bacallà gratinat amb holandesa d’all negre
Txuletón de bou de Girona (mín. 2 persones)
Arròs caldós de Llamàntol blau del Cantàbric (mín. 2 persones)
Arròs melós cranc blau i cloïsses (mín. 2 persones)
Arròs de cabra de mar (mín. 2 persones)

Postres un a escollir
Lingot de xocolata blanca i formatge
Textures de xocolata
Tatin de poma
Sorbet de llimona al cava

Pa, Aigua i Café
Neules i Turrons de Can Comas

60€

IVA inclòs
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Menú
Any Nou
& Reis
Aperitius per Començar
Mini croquetes de gamba vermella
Carpaccio de salmó i entreteniments

Entrants un a escollir
Terrina de foie a l’armagnac
Amanida de llagostins fumats i vinagreta de corall
Cors de Carxofa amb bolets i foie
Canelons de Sant Esteve amb tòfona
Crema de gamba d’Arenys i vieires
Steak tàrtar picat a mà

Principals un a escollir
Llom de llobarro amb verduretes
Espatlleta de cabrit al forn amb les seves patatones
Filet de vedella amb bolets i salsa de tòfona
Llom de bacallà gratinat amb holandesa d’all negre
Txuletón de bou de Girona (mín. 2 persones)
Arròs caldós de Llamàntol blau del Cantàbric (mín. 2 persones)
Arròs melós cranc blau i cloïsses (mín. 2 persones)
Arròs de cabra de mar (mín. 2 persones)

Postres un a escollir
Lingot de xocolata blanca i formatge
Textures de xocolata
Tatin de poma
Sorbet de llimona al cava

Pa, Aigua i Café i
trufeta de xocolata

60€

IVA inclòs
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