DINAR DE SANT ESTEVE

DINAR D’ANY NOU

DINAR DE REIS

A escollir un primer plat

A escollir un primer plat

A escollir un primer plat










Amanida de brots tendres amb
gambes i salmó fumat a la
vinagreta de cítrics
Canelons artesans amb
encenalls de foie
Caldo de Nadal amb galets i
pilotetes

A escollir un segon plat




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

Postres a escollir




Tronc de Nadal
Lioneses de nata
Carpaccio de fruites tropicals
amb gelat de maduixa

Celler






Vi blanc Las Hornias Verdejo
Vi negre Sinols Criança
Empordà
Cava Parxet
Aigües minerals
Cafès / infusions




Amanida de ventresca de
tonyina i anxoves de l’escala
Pinya amb pernil ibèric
Arròs a la marinera amb
gambes vermelles del
Mediterrani

A escollir un segon plat

“Chuletón” de vedella a la
planxa (500 gr.)

Garrí al forn amb puré de
poma

Suquet de rap
Postres a escollir

Pastís Tatín amb gelat de
vainilla de Madagascar

Iogurt grec amb puré de
mango

Mil fulls de xocolata
Celler






Vi blanc Las Hornias Verdejo
Vi negre Sinols Criança
Empordà
Cava Parxet
Aigües minerals
Cafès / infusions




Amanida d’espàrrecs de
Navarra amb ibèric
Gambes llagostineres a la
planxa
Arròs del senyoret

A escollir un segon plat

Filet de vedella a la planxa

½ espatlla de be al forn
amb patates panaderes

Suprema de llobarro al forn
Postres a escollir

Tortell de reis

Gelat de torró

Celler






Vi blanc Las Hornias
Verdejo
Vi negre Sinols Criança
Empordà
Cava Parxet
Aigües minerals
Cafès / infusions

PREU: 48€

PREU: 48 €

PREU: 48€
MENÚ INFANTIL

MENÚ INFANTIL

MENÚ INFANTIL





Macarrons a la bolonyesa

Bistec amb patates

Gelat o fruita

Aigua i refrescos
PREU: 22 €


Espaguetis a la bolonyesa

Escalopa de pollastre

Tortell de reis

Aigua i refrescos
PREU: 22 €

Canelons gratinats
Costelles de cabrit a la
milanesa

Gelat o fruita

Aigua i refrescos
PREU: 22€

Preus IVA 10% inclòs

