Menú Gourmet

Menú Gourmet cap de setmana
Per començar, un snack de benvinguda
De primer, assortit de platets dels nostres entrants estrella

Carxofes a la brasa (fora de temporada, xupito de gaspatxo)
Amanida verda amb ventresca de tonyina
Assortit d’embotits catalans amb pernil ibèric d’aglà
Bunyols cremosos de bacallà
Calamars a la romana
De segon plat, a triar entre...

Magret d’ànec a la brasa amb medalló de foie
Galta de porc a la brasa amb la seva careta
Arròs caldós amb llamàntol (mínim dues persones)
Morro de bacallà a la llauna ( 4 € de suplement)
Les postres, a triar entre…

Carpaccio de pinya amb gelat de coco
Gelat d’elaboració pròpia
Crema catalana

Els més petits tenen dues opcions a escollir amb plat
combinat + gelat + refresc + pa amb tomàquet
per a 12,20€ o 18,90€.

Celler

Vi negre Vinya Sardà DO Penedès (1/2 ampolla per persona)
32,50 € per persona (10% d’IVA Inclòs)*

El menú també inclou cafè aràbic selecció, aigua i pa torrat amb tomàquet
*Els refrescos, els licors i el cava no estan inclosos en el preu del menú
* Menú per a un mínim de dues persones i a taula complerta
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Menú Infantil de pollastre
Plat combinat de pit de pollastre desossat a la brasa, croquetes i patates rosses.
Gelat artesà de bombó de xocolata.
Pa, aigua i refrescos.

12,20 € (10% d’IVA Inclòs)

Menú Infantil de filet

Pupi KIDS

Plat combinat de ½ filet de vedella a la brasa, croquetes i patates rosses.
Gelat artesà de bombó de xocolata.
Pa, aigua i refrescos.

18,90 € (10% d’IVA Inclòs)

Menú pensat per a nens de fins a 9 anys
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