MENÚS LUNCH

Selecció de menús per a picar
Benvolgut client:
Li presentem una selecció de menús pels seus events més desenfadats.
Si celebren un aniversari a mitja tarda, o un bateig o el que busquen és un àpat informal, aquesta és la seva opció; un àpat a peu dret
que permet a tots els convidats interactuar mentre degusten un menú fet a base de miniatures.
Tenen l’opció d’afegir a la presentació del pastís una figura que recrearà el moment celebrat, com ara una cigonya i que guardaran
com a record del dia. (Consultar preu.)
Com sempre, tenen l’oportunitat de poder acabar el dinar/sopar al Pupi Lounge Club, la nostra discoteca privada.
Aprofitem per recordar-li que tenim a la seva disposició els nostres salons privats.
Aquests son:
Salons El Molí, El Maiol i La Vinya de 4 a 12 comensals.
Salons Les Basses, La Sala i El Rebost per a 25 comensals.
Saló La Païssa fins a 36, 60 i 140 comensals i Saló el Tinell fins a 500 comensals.
Per qualsevol consulta, restem a la seva disposició.

Atentament,
Ester Pi
Responsable comercial
ester@restaurantcalpupinet.com
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Menú Lunch A

Lunch A
Àpat tipus pica pica tot a peu dret
Per començar, selecció de plats freds

Xips de iuca
Tempura de fruits secs
Xupito de degustació
Xapata torrada amb encenalls de pernil ibèric d’aglà
Flautes amb tomàquet i fuet
Truitetes de patata i ceba
A continuació…

Mini “hot dog” a la mostassa
Bunyols cremosos de bacallà
Mini hamburgueses de vedella
Croquetes de carn d’olla
Montadito de botifarra a l’aroma d’all
Les postres

Pastís de mouse de tres textures de xocolata
amb cava Gran Reserva BN “Cal Pupinet 50 aniversari”
Celler

Barra lliure fins l’hora del pastís amb selecció de vins, aigua, cervesa i refrescos

30,00 € per persona (10% d’IVA Inclòs)*

*Els cafès i els licors no estan inclosos en el preu del menú
*En cas de voler fer la celebració a la nostra terrassa es cobrarà un suplement de 120€ en concepte de preparació i neteja de l’espai.
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Menú Lunch B

Lunch B
Àpat tipus pica pica tot a peu dret
Per començar, selecció de plats freds

Xips de iuca
Embolcall de Tataki de tonyina Xupito de degustació
Tartaleta individual de crema de salmó
Truitetes d’espàrrecs verds
“Empanada” de tonyina
Encenalls de pernil ibèric d’aglà
Anxoves del Cantàbric “0” amb oli verge extra
Pa de xapata torrat amb tomàquet
A continuació…

Bunyols cremosos de bacallà
Mini hamburgueses de vedella
Verdureta en tempura amb romesco
Per acabar, degustació de…

“Rissoto” de ceps amb formatge parmesà
Les postres

Broqueta de fruita de temporada amb xocolata calenta
Pastís de celebració de nata, trufa i gema cremada
Celler i begudes

Cava Gran Reserva”Cal Pupinet 50 aniversari”
Barra lliure fins l’hora del pastís amb selecció de vins, aigua, cervesa i refrescos

45,00 € per persona (10% d’IVA Inclòs)*

*Els licors i els cafès no estan inclosos en el preu del menú
*En cas de voler fer la celebració a la nostra terrassa es cobrarà un suplement de 120€ en concepte de preparació i neteja de l’espai.
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