MENÚS DE COMUNIONS

Ampli aparcament

T’oferim l’opció de fer un

Tria un menú o

privat gratuït

aperitiu a l’aire lliure

modifica’l al teu gust

Disposem de salons privats

Entreteniment infantil

Després de dinar, fi de festa

i salons comuns

assegurat per l’homenatjat

per a petits i grans a la

i els seus amics

nostra disco.
Teniu consumicions a preu
especial!
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Comunions

Menú Sabadell
De primer…

Canelons cruixents de rap amb salsa americana
De segon plat…

Ossobucco de porc guisat amb prunes i oli de rostit
Les postres

Pastís de tres textures de xocolata
(Figura del pastís inclosa)
Celler

Vi rosat, Vinya Sardà D.O. Penedès
Postres amb cava Gran Reserva “Cal Pupinet 50 aniversari”
Copa bàsica de licor tipus Orujo, Jb, Bayleis i fruites
El menú també inclou cafè aràbic selecció, aigua i mini xapata

47,35 € per persona (10% d’IVA Inclòs)*

*Els refrescos fora de l’àpat no hi son inclosos

Restaurant Cal Pupinet – Sta. Rita 4, 08755 Castellbisbal (Barcelona) – Telf: 937720209 –www.restaurantcalpupinet.com

Menús per comunions i A i B
Tria un menú per a tot el grup.
De primer es comparteix

Menú A PREU 43,35 €

Tartar de tomàquet de temporada amb alfàbrega
Escalivada al carbó d’alzina amb xapata amb tomàquet
Daus d’empanada argentina
Bunyols cremosos de bacallà
Espàrrecs verds a la brasa amb romesco

Plat principal a triar anticipadament entre:
Medallons de filet d’ibèric al pebre verd amb patata fornera
Salmó a la catalana amb llit d’espinacs
Menú B PREU 47,75 €

Plat principal a triar anticipadament entre:
Melós de vedella al seu suc amb saltat de vegetals frescos
Suquet de bacallà fresc gratinat amb all i oli

Postres

Pastís de tres textures de xocolata
(Figura del pastís inclosa)
Celler

Vi negre Viña Eguia, D.O .Rioja
Postres amb cava Gran Reserva “Cal Pupinet 50 aniversari”
Copa bàsica de licor tipus Orujo, Jb, Bayleis i fruites
El menú també inclou cafè aràbic selecció, aigua i mini xapata

Els refrescos fora l’àpat no hi son inclosos
Preus amb IVA inclòs
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Menús per comunions C i D
Tria un menú per a tot el grup.
De primer es comparteix

Menú C PREU 56,35 €

Encenalls de pernil amb xapata torrada amb tomàquet
Terrina de foie a l’armagnac amb torradetes
Croquetes de carn d’olla
Anelles de calamar fresc a la romana
Embolcall cruixent de rap amb salsa americana

Plat principal a triar anticipadament entre:
Espatlla de xai a la segoviana amb patates
Orada al forn amb verduretes
Menú D PREU 65,75 €

Plat principal:
Filet de vedella a la brasa amb bolets i tomàquet provençal

Postres

Pastís massini de nata, trufa i gemma cremada.
(Figura del pastís inclosa)
Celler

Vi negre Viña Pomal, D.O. Rioja
Postres amb cava Gran Reserva “Cal Pupinet 50 aniversari”
Copa bàsica de licor tipus Orujo, Jb, Bayleis i fruites
El menú també inclou cafè aràbic selecció, aigua i mini xapata

Els refrescos fora l’àpat no hi son inclosos
Preus amb IVA inclòs
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Altres opcions a contractar

Minutes: 20€ cada 100 unitats
Dj al saló: 400€ (2 hores)
Barra lliure: 15€/2 hores
Discoteca infantil: Preus especials en consumicions anticipades

VERMUT DE BENVINGUDA A LA NOSTRA TERRASSA-JARDÍ: 10€
Olives i xips de patata
Truitetes d’alls tendres
Coca d’escalivada
Farcellet cruixent de xoricet
Barra lliure de cervesa, refrescos i vi
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Proposta Comunions Infantil (A)
Plat combinat de pit de pollastre desossat a la brasa, calamars a la romana i patates rosses
Gelat artesà de bombó de xocolata
Pa, aigua i refrescos

16,50 € (10% d’IVA Inclòs)*

Pupi KIDS
Proposta Comunions Infantil (B)
Macarrons a la bolonyesa
Filet de pollastre arrebossat amb patates rosses
Gelat artesà de bombó de xocolata
Pa, aigua i refrescos

22,00 € (10% d’IVA Inclòs)*

*Consultar preus en cas de voler pastís de celebració en el menú infantil
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Menú Comunions

A tenir en compte

o És important l’elecció d’un únic menú per banquet, a banda dels nens i excepcions que puguis sorgir.
o En el cas d’escollir un menú on el segon plat s’ha de triar entre dues opcions, és necessari que aquests siguin comunicats al restaurant
amb un mínim de 10 dies d’antelació o bé triar-ne només un.
o Per a grups de més de 25 persones, cal escollir un segon únic per a tot el banquet.
o Si creu adient fer algun canvi no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres per tal de fer-li un pressupost a mida.
o En cas de ser menys comensals dels acordats en les últimes 48 hores aquests hauran de ser abonats.
o Els recordem que les consumicions que puguin prendre abans de començar l’àpat no estan incloses en el preu del menú i que seran
anotades a la factura a no ser que se’ns avisi del contrari.
o Si estan interessats en afegir un aperitiu complert a la nostra terrassa jardí o els agradaria incloure unes minutes per a cada
comensal no dubti en demanar-nos informació.
o Farem el possible per respectar el menú pactat amb el client però degut a la qualitat exigida als nostres proveïdors es possible que
algun dels plats esmentats en els menús sigui canviat a última hora per un altre de igual categoria.
o Els recordem que el valor màxim que es pot abonar en efectiu és de 2500 €.
o Per formalitzar la reserva agraïm una paga i senyal de 150 €.
o Preus vàlids per l’any 2017.
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