MENÚ COMUNIÓ 1
( entrants + 2n a triar)

Entrants variats
Torradeta amb brandada de bacallà i torradeta amb espinacs i gratinada
Amanida de formatge de cabra i bolets
Salmó marinat
Combinat de pollastre fumat amb vinagreta de gerds i pernil d’ànec
Remenat de bolets i botifarra negra
Pebrots del piquillo farcits de rap i lluç

*****
Lluç amb vinagreta de verduretes
o
Rellom de porc ibèric amb cebetes i bolets
*****
Pastís de comunió
*****
Aigües i cafès
Vi Blanc
Vi Negre

Preu : 29,00 € (Iva inclòs)
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MENÚ COMUNIÓ 2
( entrants + 2n a triar)
Entrants variats
Torradeta amb brandada de bacallà i gratinada
Xapata amb escalivada i formatge de cabra
Amanida de favetes i gambes
Combinat de pollastre fumat amb vinagreta de gerds i pernil d’ànec
Tonyina marinada amb vinagreta d’anxoves
Farcellet de col amb gamba i botifarra negra
Patata confitada amb botifarra de perol i crema de siurenys

*****
Bacallà amb cremós de patata i oli de fruits secs
o
Melós de vedella amb cremós de patata i salsa de ratafia
*****
Sopa de maduixa amb sorbet de mandarina
*****
Pastís de comunió
*****
Aigües i cafès
Vi Blanc
Vi Negre
Cava brut
Preu : 34,00 € (Iva inclòs)
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MENÚ COMUNIÓ 3
( aperitiu + 3 plats)

Xarrup de crema de carbassa amb virutes de foie
Croqueta de patata i bacallà
*****
Timbal d’escalivada amb brandada de bacallà
*****
Tronc de lluç amb vinagreta de verdures
*****
Entrecot de vedella amb la seva guarnició
*****
Pinya caramelitzada amb gelat de vainilla
*****
Pastís de comunió
*****
Aigües i cafès
Vi Blanc
Vi Negre
Cava brut
Preu : 34,00 € (Iva inclòs)
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MENÚ COMUNIÓ 4
( entrants + 2n a triar)
Entrants variats
Cornet amb mousse de brandada de bacallà
Bombó de foie amb torradeta de panses
Combinat de pollastre fumat amb vinagreta de gerds i pernil d’ànec
Tonyina marinada amb vinagreta d’anxoves
Pasta fresca amb favetes i pernil d’ànec
Hamburguesa de foie d’ànec amb poma al cava
Patata confitada amb botifarra de perol

*****
Tronc de lluç amb tallarines de sípia i oli a l’all cremat
o
Filet de porc ibèric amb salsa de foie i puré de poma
*****
Sopa de xocolata, “brownie” i gelat de coco
*****
Pastís de comunió
*****
Cafès i aigües
Celler:
De Muller Solimar Blanc
Cop de Vent
Cava Aria Segura Viudes Brut Nature

Preu : 36,00 € ( Iva inclòs)
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MENÚ COMUNIÓ 5
(Pica-pica + 2 plats)
Pica - pica
Xarrup de crema de carbassa amb cruixent de pernil de jabugo
Pernil de jabugo amb xapata torrada amb tomàquet
Bunyols de bacallà i patata
Hamburguesa de foie amb poma al cava

*****
Bacallà amb poma i all i oli de mel
*****
Espatlla de xai rostida amb gratinat de patata
*****
Sopa de maduixa amb sorbet de mandarina
*****
Pastís de comunió
*****
Cafès i aigües
Celler:
Aikarai
Castell del Remei Gotim Bru D.O.Costers del Segre
Cava Canals Munné Brut Nature

Preu : 40,00 € (Iva inclòs)
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MENÚ COMUNIÓ 6
(Pica-pica + 2 plats)
Pica - pica
Xarrup de crema de patata amb oli d’alfàbrega
Pernil de jabugo amb xapata torrada amb tomàquet
Bombó de foie amb torradetes de panses
Cornet de mousse brandada de bacallà
Vieira amb puré de carbassa i cruixent de jabugo
Hamburguesa de foie d’ànec amb poma caramel·litzada

*****
Cua de rap amb espinacs i mussolina d’all
*****
Filet de vedella amb salsa de siurenys
*****
Sopa de xocolata amb brownie i gelat de coco
*****
Pastís de comunió
*****
Cafès i aigües
Celler:
Prado Rey Verdejo
Inspirador
Freixenet Primer Cuvée Brut Nature

Preu : 45,00 € (Iva inclòs)
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MENÚ INFANTIL
Aperitiu
Olives
Patates xips
Pernil
Formatge
Patates farcides
Croquetes de pollastre

Plat principal
Pollastre rostit amb puré de patata
Canelons
Raviolis de carn amb tomàquet
Xai a la brasa amb guarnició
Filet de porc arrebossat amb patates fregides
Preu: 15,00 € (iva inclòs)

Costelletes de cabrit arrebossades amb patates
Lluç a la romana amb patates fregides

Preu: 20,00 € (iva inclòs)

-7-

