DINAR DE SANT ESTEVE

DINAR D’ANY NOU

DINAR DE REIS

Dimecres, 26 de desembre de 2018

Dimarts, 1 de gener de 2019

Diumenge, 6 de gener de 2019

A escollir un primer plat

A escollir un primer plat

A escollir un primer plat










Amanida de llagostins, anxoves i
vinagreta de fruits secs
Canelons artesans amb encenalls
de foie
Caldo de Nadal amb galets i
pilotetes




Amanida de brots tendres,
alvocat i salmó marinat
Carpaccio de pinya amb pernil
ibèric
Arròs caldós amb llagosta




Amanida mezclum amb favetes i
pernil d’ànec
Gambes llagostineres a la planxa
amb bouquet d’amanida
Arròs del senyoret

A escollir un segon plat

A escollir un segon plat

A escollir un segon plat











Cuixa de pollastre de corral a la
catalana
Cabrit al forn
Llenguado a la planxa amb
verduretes brasejades




“Chuletón” de vedella a la planxa
(500 gr.)
Costelles de cabrit a la milanesa
Suquet de rap



Filet de vedella amb salsa de foie
½ espatlla de be al forn amb
patates panaderes
Suprema d’orada a la planxa amb
verduretes brasejades

Postres a escollir

Postres a escollir








Postres a escollir




Carpaccio de fruites tropicals
Gelat de torró amb cruixent de
xocolata blanc
Tiramisú

Mató amb mel i nous
Iogurt grec amb puré de mango
Tarta Tatín amb gelat de vainilla

Tortell de reis
Gelat de torró amb cruixent de
xocolata blanc

Celler

Celler

Celler



















Vi blanc Les Hernies Verdejo
Vi negre Sinols Criança Empordà
Cava Parxet
Aigües minerals
Cafès / infusions

Vi blanc Les Hernies Verdejo
Vi negre Sinols Criança Empordà
Cava Parxet
Aigües minerals
Cafès / infusions

Vi blanc Les Hernies Verdejo
Vi negre Sinols Criança Empordà
Cava Parxet
Aigües minerals
Cafès / infusions

PREU: 42 € + IVA

PREU: 42 €+ IVA

PREU: 42 € + IVA

MENÚ INFANTIL

MENÚ INFANTIL

MENÚ INFANTIL




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






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

Espaguetis a la bolonyesa
Escalopa de pollastre
Tortell de reis
Aigua i refrescos

PREU: 19 € + IVA

