DINAR DE SANT ESTEVE

DINAR D’ANY NOU

DINAR DE REIS

Dilluns, 26 de desembre de 2016

Diumenge, 1 de gener de 2017

Divendres, 6 de gener de 2017

A escollir un primer plat

A escollir un primer plat

A escollir un primer plat










Gòndola de pinya amb gambes i
salsa rosa
Canelons artesans amb encenalls
de foie
Caldo de Nadal amb galets i
pilotetes




Amanida d’alvocat amb formatge
de cabra i vinagreta de codonyat
Pernil ibèric amb pa de coca amb
tomàquet
Arròs de llamàntol



A escollir un segon plat

A escollir un segon plat








Cuixa de pollastre de corral a la
catalana
Costelles de cabrit a la milanesa
Llenguado a la planxa amb
verduretes brasejades






Amanida amb daus de mango i
salmó fumat a la vinagreta de
cítrics
Gamba vermella a la planxa amb
bouquet d’amanida
Arròs del senyoret

A escollir un segon plat
Escalopins de filet de vedella amb
salsa de ceps
½ espatlla de be al forn amb
patata panadera al romaní
Suprema de llobarro a la planxa
amb verdures brasejades





Entrecot de vedella a la planxa
amb verduretes brasejades
Foundant de pularda farcida de
foie
Suprema d’orada al forn

Postres a escollir
Postres a escollir





Profiterols de nata amb xocolata i
cruixent d’avellana
Gelat de torró
Broqueta de fruites amb gelat de
maduixa




Celler

Celler












Vi blanc Hacienda de la Vega
Verdejo
Vi negre Vega Medina criança
Rioja
Cava Torelló Brut Reserva
Aigües minerals
Cafès / infusions

Postres a escollir
Carpaccio de fruites tropicals amb
gelat de mango
Tiramissú
Mató amb mel i nous





Vi blanc Hacienda de la Vega
Verdejo
Vi negre Vega Medina criança
Rioja
Cava Torelló Brut Reserva
Aigües minerals
Cafès / infusions

PREU: 42 €+ IVA



Tortell de reis

Celler






Vi blanc Hacienda de la Vega
Verdejo
Vi negre Vega Medina criança
Rioja
Cava Torelló Brut Reserva
Aigües minerals
Cafès / infusions

PREU: 42 € + IVA

PREU: 42 € + IVA
MENÚ INFANTIL

MENÚ INFANTIL







Canelons gratinats
Cuixes de pollastre amb patates
fregides
 Gelat o fruita
 Aigua i refrescos
PREU: 19 € + IVA

Macarrons a la bolonyesa
Escalopa de pollastre amb
patates
 Gelat o fruita
 Aigua i refrescos
PREU: 19 € + IVA

MENÚ INFANTIL





Espaguetis a la bolonyesa
Hamburguesa amb patates
Tortell de reis
Aigua i refrescos

PREU: 19 € + IVA

