TIMÓ
PER COMPARTIR
Patates braves
Amanida de maduixes amb formatge brie, pipes i vinagreta de tomàquet
Calamar a l'andalusa
Musclos al vapor
Croquetes de cua de toro
PLAT PRINCIPAL A ESCOLLIR
Paella mixta
Salmó a la planxa amb formatge brie, cremós de patata, espinacs i fruits secs
Llom de bacallà
Costella de vedella a baixa temperatura
POSTRES A ESCOLLIR:
Tiramisú
Tartaleta de llimona
Pastís de xocolata
Gelats variats
Pastís de formatge amb fruites vermelles
CELLER
Vi blanc, Rosat o Negre Tous Baró de Bodegues Bellod.
Aigües Minerals (Cafè no inclòs)
32,00€ IVA inclòs
Condicions de pagament: es cobrarà el total del grup tot junt, no s'acceptaran pagaments individuals.

TIMÓN
PARA COMPARTIR
Patatas bravas
Ensalada de fresas con queso brie, pipas y vinagreta de tomate
Calamar en la andaluza
Mejillones al vapor
Croquetas de cola de toro
PLATO PRINCIPAL A ESCOGER
Paella mixta
Salmón a la plancha con queso brie, cremoso de patata, espinacas y frutos secos
Lomo de bacalao
Costilla de ternera a baja temperatura
POSTRES A ESCOGER
Tiramisú
Tartaleta de limón
Pastel de chocolate
Helados variados
Tarta de queso con frutas rojas
BODEGA
Vino blanco, Rosado o Tinto Tous Baró de Bodegas Bellod.
Aguas Minerales (Café no incluido)
32,00€ IVA incluido
Condiciones de pago: se cobrará el total del grupo todo junto, no se aceptarán pagos individuales.

VELA
PER COMPARTIR
Les nostres patates braves
Albergínies fregides
Calamar a l'andalusa
Musclos al vapor

PLAT PRINCIPAL A ESCOLLIR
Pallarda de pollastre empordanès amb bolets saltats, espàrrecs i salsifís
Fideuà amb gambetes i allioli suau
Galta de porc amb cebetes caramel·litzades
Orada al forn amb les patates
POSTRES A ESCOLLIR:
Gelat de torró amb xocolata calenta
Pastís de formatge amb fruits vermells
CELLER
Vi blanc, Rosat o Negre Tous Baró de Bodegues Bellod.
Aigües Minerals (Cafè no inclòs)
25,00€ IVA inclòs

Condicions de pagament: es cobrarà el total del grup tot junt, no s'acceptaran pagaments individuals.

VELA
PARA COMPARTIR
Nuestras patatas braves
Berenjenas fritas
Calamar en la andaluza
Mejillones al vapor
PLATO PRINCIPAL A ESCOGER
Pallarda de pollo ampurdanés con setas salteadas, espárragos y salsifís
Fideuà amb gambetes i allioli suau
Carrillera de cerdo con cebollitas caramelizadas
Dorada al horno con sus patatas
POSTRES A ESCOGER
Gelat de torró amb xocolata calenta
Pastís de formatge amb fruits vermells
BODEGA
Vino blanco, Rosado o Tinto Tous Baró de Bodegas Bellod.
Aguas Minerales (Café no incluido)
25,00€ IVA incluido
Condiciones de pago: se cobrará el total del grupo todo junto, no se aceptarán pagos individuales.

