MENÚ 1 (només nit)
De primer, pica- pica, un plat cada 4 persones

Assortiment de Patés
Assortiment de croquetas casolanes (de pernil, d´ escudella...)
Embotits de la Garriga
pa torrat amb tomàquet
De segon a escollir entre:

*Xurrasco de vedella de Girona a la brasa
*Hamburguesa de secret ibèric (200 grs. carn tallada a mà) ,amb
formatge manxec i salsa de soja i mel
*Orada al forn amb les seves patates, ceba i olives de kalamata
*Botifarra de formatge de cabra i nous
*Botifarra de poma i foie
*Botifarra de ceba caramel.litzada i pinyons
Postre:
*Menorquí (carpacci de pinya amb crema catalana cremada)
* Pastís gelat de vainilla xocolate
Coques de cabell d´angel o de crema
Begudes
Aigua –vi – refrescos (1 ampolla de vi cada 4 persones o 2 refrescos o
cervesa Amstel per persona o 6 cerveses Estrella cada 4 persones)
Cafes
Cafe o tallat

23,60€ iva inclòs

MENÚ 2 (només nits)
De primer: Pica-Pica (un plat cada 4 persones)
*Assortiment de croquetes casolanes (pernil, bolets i escudella)
*Torrada de escalibada amb formatge de cabra
*Embotits de la Garriga
Pa torrat amb tomàquet
De segon, a escollir entre:
*Sípia a la planxa
*Llobarro ( o peix de la semana) a la planxa amb verdures saltades
*Hamburguesa de secret ibèric (200grs., carn tallada a mà) amb salsa de
soja i mel
*Xurrasco de vedella de Girona a la brasa.
*Botifarra de poma i foie
*Botifarra de formatge de cabra i nous
*Botifarra de trompetes de la mort
Postres:
3 postres a escollir
Vi, aigua, refrescos
Cafè i xupito

25,50€ iva inclòs
Begudes
Aigua –vi – refrescos (1 ampolla de vi cada 4 persones o 2 refrescos ó
cervesa per persona )

MENÚ 3
De primer pica-pica un plat cada 4 persones:
*Assortiment de croquetes casolanes (de pernil, bolets i escudella)
*Torrada d´escalibada amb formatge de cabra
*Canaló de pollastre de pagés rostit amb crema de parmesà
*Embotits de la Garriga
Pa torrat amb tomàquet
De segon a escollir entre:
*Sípia a la planxa
*Filets de Llobarro o peix de la setmana a la planxa amb verdures saltades
*Xai al forn (sense feina) cuit a baixa temperatura amb reducció de vi
d´Oporto, panses i pinyons
Melòs de vedella cuit a baixa temperatura a la planxa
*Secret de porc ibéric a la brasa amb “Papas a lo pobre”
*Botifarra de poma i foie a la brasa
*Botifarra de formatge de cabra i nous a la brasa
*Botifarra de trompetes de la mort
Postres:
Tres postres a escollir
Aigua, vi, refrescos
Cafè i xupito

27,95€ iva inclòs
Begudes
Aigua –vi – refrescos (2 ampolles de vi cada 6 persones o 2 refrescos o
cerveses per persona)

MENÚ 4
De primer: Pica-pica u plat cada 4 persones:
*Assortiment de patés
*Musclos a la marinera
*Canaló de bolets, de masa wan-tan a la crema de parmesà
(temporada)
*Embotits de la Garriga
Pa torrat amb tomàquet
Segon a escollir entre:
*Sipia a la planxa
* Llobarro, o peix del dia (orada, turbot etc..) a la planxa amb
verduretes
*Secret de porc ibèric a la brasa
*Xai al forn sense feina, amb reducció de vi d´Oporto panses i
pinyons
*Entrecot de vedella a la brasa
Postres:
Tres postres a escollir
Aigua, vi, refrescos i copa de cava
Cafè i xupito

30,50€ iva inclòs
Begudes
Aigua –vi – refrescos (1 ampolla de vi cada 4 persones o 2 refrescos o
cerveses per persona )

MENÚ MASÍA
MENÚ CATALÁN
1º PICA- PICA (un plato cada 4 personas):
1ºPICA - PICA: (un plato cada 4 personas)
SURTIDO DE PATÉS
TOSTA DE ESCALIBADA CON ANCHOAS
CROQUETAS DE JAMON IBERICO( Caseras)
EMBUTIDOS DE LA GARRIGA
Pan con tomate
2º
PARRILLADA DE CARNE (bandeja)
( POLLO ,BUTIFARRA, CORDERO, CHURRASCO
,CONEJO )
POSTRE:
TRES POSTRES A ELEGIR
Ó PASTEL DE CELEBRACION
VINO
AGUA, REFRESCOS
CAVA brut nature
CAFE Y CHUPITOS (manzana, melocotón, crema
catalana)
30,50€ Iva incluido

SAGUNT, 112 BADALONA
TLFN 93-3836556 // 933873324

SURTIDO DE PATÉS
TOSTA DE ESCALIBADA CON ANCHOAS
EMBUTIDO IBÉRICO
PIÑA Ó MELON CON JAMÓN
Pan con tomate
2º A ELEGIR:
SECRETO IBÉRICO
ENTRECOT DE TERNERA A LA BRASA
CORDERO AL HORNO COCINADO A BAJA
TEMPERATURA CON REDUCCIÓN DE VINO DE
OPORTO PASAS Y PIÑONES
RODABALLO AL HORNO ó PESCADO DEL DIA
(lubina etc…)
SEPIA A LA PLANCHA
POSTRE:
TRES POSTRES A ELEGIR
Ó PASTEL DE CELEBRACION
VINO
AGUA, REFRESCOS
CAVA brut nature
CAFÉ Y
CHUPITOS(manzana, melocotón, crema catalana)
31,50€ Iva incluido
Agua –vino – refrescos (2 botella de vino cada 6 personas
o 2 refrescos o cervezas per persona)

