Menú de grup
Nits de dimarts, dimecres i dijous
Migdies de divendres, dissabte i diumenge

PER COMPARTIR
Hummus 3 colors amb pic i pala
Braves a les 3 salses
Tires de pollastre arrebossat amb cereals

SEGON (a escollir)
½ Coca de xampinyons, gorgonzola, ruca i nous
½ Coca de bacon amb formatge
½ Coca de sobrassada amb mel i formatge de maó
½ Coca gratinada de formatges
½ Coca de salmó fumat i alvocat sobre llit d’enciams
½ Coca de bisbe negre amb formatge i ceba caramel·litzada
½ Coca de burrata, tomàquets secs, pernil i ruca
½ Coca de Serranito amb llom, pebrot, formatge i pernil

POSTRES
Pastís de formatge amb melmelada de gerds
Carrot cake
Coulant de xocolata

25€
*Inclou:

primera beguda (refresc, copa de vi Xerrameca o Xampanyet, cervesa, aigua),
cafès o infusions
**Màxim 30 persones

Menú de grup
Nits de dimarts, dimecres i dijous
Migdies de divendres, dissabte i diumenge

PER COMPARTIR
Braves a les 3 salses
Tires de pollastre arrebossat amb cereals
Daus de formatge brie amb melmelada de fruits del bosc

SEGON (a escollir)
Coca de xampinyons, gorgonzola, ruca i nous
Coca de bacon amb formatge
Coca de sobrassada amb mel i formatge de maó
Coca gratinada de formatges
Coca de bisbe negre amb formatge i ceba caramel·litzada
Coca de Serranito amb llom, pebrot, formatge i pernil
Hamburguesa de vedella Fussimanya amb patates tallades a mà

POSTRES
Pastís de formatge amb melmelada de gerds
Sorbet de mango
Coulant de xocolata

30€
*Inclou:

primera beguda (refresc, copa de vi negre Serè, copa de vi blanc Müller
Chardonnay, cervesa, aigua), cafès o infusions
**Màxim 30 persones

Menú de grup
Nits de dimarts, dimecres i dijous
Migdies de divendres, dissabte i diumenge

PER COMPARTIR
Caramels salats de llagostí amb romesco
Plat de pernil de gla
Croquetes de rostit
Pa de vidre amb tomàquet

SEGON (a escollir)
Pop amb parmentier de patata
Tataki de tonyina amb salsa de soja i melmelada de maduixa
Canelons de carn, foie i tòfona amb beixamel de formatge
Coca de salmó fumat i alvocat sobre llit d’enciams
Coca de burrata, tomàquets secs, pernil i ruca
Hamburguesa de vedella amb foie i ceba caramel·litzada

POSTRES
Panacotta amb gerds
Carrot Cake
Sorbet de cítrics, cava i trossets de xocolata
Sorbet de mandarina amb menta
Coulant amb gelat de vainilla

35€
*Inclou:

primera beguda (refresc, copa de vi negre Alta Alella, copa de vi blanc Minius,
cervesa, aigua), cafès o infusions
**Màxim 30 persones

