
MENÚ FESTES
25/12 - 26/12 -  01/01

***2021/2022***

APERITIU
Torradeta amb manteqa noisette i caviar de salmó

PRIMERS a triar

Amanida d’endívies amb salsa de formatge blau, nous, poma, api, fonoll i vinagreta de fruits secs

La nostre escudella
Caneló de rostit gratinat amb beixamel trufada i llardons de pollastre

Carbassa rostida, crema de formatge, avellanes i maionesa d’all negre

SEGONS a triar

Risotto de bolets amb cruixent de parmesá
Terrina de carn d’olla amb el seu suc i puré de poma

Bacallà amb carxofes i cremós de tupinambo
El nostre xai 12h de cocció amb patata panadera

POSTRES a triar

Semifred de torró amb xocolata, avellanes i cucurutxo
Fruita osmotitzada en cava amb sorbet de llimona

Pa de pessic borratxo amb crema catalana i canyella

60€ (IVA INCLÓS)
Inclou un aperitiu, un primer, un segon, un postre, pa,

copa de vi Alta Alella PB o GX, copa de cava, aigua i cafè
*1 ampolla cada 4 persones - no inclou begudes no especificades*

Informa’ns sobre les teves intoleràncies i/o al·lèrgies

Tramussos Api Cacauets Crustacis Mol·luscs Mostassa

Peix Gluten Fruits secs ou Làctis Sèsam

Soja Sulfitos Vegetarià Vegà Slow food



MENÚ FIESTES
25/12 - 26/12 -  01/01

***2021/2022***

APERITIVO
Tostadita con mantequilla noisette y caviar de salmón

PRIMEROS a elegir

Ensalada de endivias con salsa de queso azul, nueces, manzana, apio, hinojo y vinagreta de frutos secos

Nuestra escudella
Canelón de rustido gratinado con bechamel trufada y chicharrones de pollo

Calabaza rustida, crema de queso, avellanas y mayonesa de ajo negro

SEGUNDOS a elegir

Risotto de setas con crujiente de parmesano
Tarrina de “carn d’olla” con su juego y puré de manzana

Bacalao con alcachofa y cremoso de tupinambo
Nuestro cordero 12h de cocción con patata panadera

POSTRES a elegir

Semifrío de turrón con chocolate, avellanas y cucurucho
Fruta osmotizada en cava con sorbete de limón

Bizcocho borracho con crema catalana y canela

60€ (IVA INCLUÍDO)
Incluye un aperitivo,un primero, un segundo, un postre, pan,

copa de vino Alta Alella PB o AA  GX, copa de cava, agua y café
*1 botella cada 4 personas - no incluye bebidas no especificadas*

Informa’ns sobre les teves intoleràncies i/o al·lèrgies

Tramussos Api Cacauets Crustacis Mol·luscs Mostassa

Peix Gluten Fruits secs ou Làctis Sèsam

Soja Sulfitos Vegetarià Vegà Slow food


