NADAL MENÚ PER GRUPS - 48€ (IVA inclòs)
Per compartir / Para compartir
Plat de gamba vermella de costa i pop a la brasa amb parmentier de tòfona
Plato de gamba roja de costa y pulpo a la brasa con parmentier de trufa

Cloïses fresques de Carril en salsa verda
Almejas frescas de Carril en salsa verde

Amanida de tomàquets amb ventresca de bonítol, ceba tendra i oli d’arbequines
Ensalada de tomates con ventresca de bonito, cebolla tierna y aceite de arbequinas

Medallons de foie micuit amb bombons de foie i nous amb cobertura de vi negre i
formatge

Medallones de foie micuit con bombones de foie y nueces con cobertura de vino tinto y queso

Segons plats a escollir / Segundos platos a escoger
Lloms de llobarro amb saltat d’espinacs, tomàquets cirerols, olives verdes con gules a
la bilbaïna
Lomos de lubina con salteado de espinaca, tomates cherry y aceitunas verdes con gulas a la bilbaína

Rap fresc amb salsa de gamba vermella i ametlles torrades
Rape fresco con salsa de gamba roja y almendra tostadas

Filet de vedella amb salsa de ceps, xips de verdures i espàrrecs bladers
Solomillo de ternera con salsa de ceps, chips de verduras y espárragos verdes

Espatlla de cabrit al forn amb patata fornera amb espècies
Paletilla de cabrito al horno con patata panadera con especies

Postres
Sorbet de mandarina o llimona o coulant tebi de xocolata amb gelat de vainilla
Sorbete de mandarina o limón o coulant tibio de chocolate con helado de vainilla

INVITACIÓ
COPA DE
CAVA
I després de
sopar... música
amb DJ i copes

Neules i torrons
Neulas y turrones

Begudes/Bebidas
Vi negre San Cristobal (1 ampolla cada 3 persones)
Vino tinto San Cristobal (1 botella cada 3 personas)
Aigua o refresc (1 per persona) / Agua o refresco (1 por persona)
Cafè/Café

