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Aperitiu 1 6,48 €

Encenalls de pernil serrà

Agulles de manxego amb roses de Tête de Moine

Llesquetes amb tomàquet

Assortit de coquetetes de còctel

Dauets de truita de patates

Aperitiu 2 11,90 €

Torradeta amb foie d´ànec caramel·litzat amb poma

Montadito de salmó marinat amb crema agra

Tartaleta de cranc i gambetes

Quiche lorraine de xampinyons

Broqueteta d´espàrrecs verds a la planxa

Aperitiu 3 13,93 €

Canapè de salmó fumat

Mini baguette integral vegetal amb tonyina

Selecció d´embotits i formatge

Pa de flauta amb tomàquet

Assortit de truites (a escollir)

Fingers de pollastre arrebossats amb salsa tàrtara

Focaccia d´escalivats amb anxova

Aperitiu 4 19,99 €

Rotllet de roast-beef amb ou filat

Assortit de sushi (artesà)



Tartaleta de mousse de tonyina amb anxova de l´Escala

Pinxo de meló amb pernil ibèric

Mini panet d´hamburguesa de vedella

Mini d´olives negres amb alvocat i anxova

Cors de carxofes arrebossats amb romesco

Piruleta de pollastre marinat amb cítrics

Còctel lunch 21,78 €

Encenalls de pernil ibèric

Assortit de formatges nacionals i d´importació

Pa de coca amb tomàquet

Montadito de xistorra amb ou ferrat de guatlla

Quiche lorraine d´espinacs

Broqueteta de salmó amb crema agra

Torradeta amb anxova de l´Escala i tomàquet cherry

Mini rotllets de primavera vegetals amb salsa agredolça 
(vegetarià)

Pinxo de botifarra amb bolets

Calamars a l´andalusa

Mini broqueta de fruites de temporada

Gran còctel 31,83 €

Chupito de crema de carbassó i carbassa

Broqueteta de pop a Feira amb pimentó de la Vera

Mini panet de fricandó de vedella amb moixernons

Tartaleta de tàrtar de salmó

Torradeta amb bacallà fumat i ciboulette

Rotllet de roast-beef amb foie i mango

Montadito de xampinyons amb rulo de cabra gratinat

Platet de favetes baby amb llagostins al vapor

Spoon de mousse de patata a l´oli de tòfona amb ou escalfat 
de guatlla

Pinxo de rap i cor de carxofa arrebossats

Broqueteta de verdures a la parrilla amb salsa romesco

Mini bol de wok de pollastre i hortalisses

Vaset de crema de formatge amb fruits vermells

Rebosteria catalana i pastes de full

jueves, 22 de octubre de 2020Total de  2 Pàgines


