
Menú 1
(minim 8 pers.)

Menú 2
(minim 8 pers.)

35€
iva 10%
inclòs

30€
iva 10%
inclòs
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Entrants a compartir:

Pa amb tomàquet

Patates braves

Calamars a l'andalusa 

Amanida de burrata, tomàquets figues i pesto de festuc 

Verdures de temporada rostida amb sàlvia, magrana i mató

Segons a triar:

Entrama al grill amb patates arrugades i mojo vermell picón

Salmó a baixa temperatura amb verdures rostides i iogurt

Arròs a la llauna amb gamba vermella

Postres a triar:

Sorbet de llimona

Pastís de formatge casolà

Sopa de fruits vermells

Begudes:

Vi blanc Nuviana
Vi negre Nuviana
Aigües, refrescos i cafès

Entrants a compartir:

Pa amb tomàquet

Amanida de burrata, tomàquets figues i pesto de festuc Ous 

cabrejats amb patata palla

Coca d'oli amb carabassó, porro confitat i camembert trufado

Tartar de tonyina i alvocat

Croquetes casolanes de pernil ibèric

Segons a triar:

Tataki de tonyina amb cremós de blat de moro, magrana i 

festuc

Entrama al grill amb patates arrugades i mojo vermell picón

Arròs a la llauna amb gamba vermella

Postre a triar:

Gelats variats 

Pastís de formatge casolà

Sopa de fruits vermells

Begudes:

Vi blanc Nuviana

Vi negre Nuviana

Aigües, refrescos i cafès
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Menú 3
(minim 8 pers.)

Menú 4
(minim 8 pers.)

50€
iva 10%
inclòs

40€
iva 10%
inclòs

Entrants a compartir:

Pa amb tomàquet

Tartar de salmó amb alvocat

Calamars a l'andalusa 

Croquetes casolanes de pernil ibèric

Coca de tomàquets i anxoves del Cantàbric

Segons a triar:

Pop a la brasa estil anticuchero

Entrama al grill amb patates arrugades i mojo 

vermell picón

Arròs a la llauna amb gamba vermella

Postre a triar:

Gelats variats

Pastís de formatge casolà

Sopa de fruits vermells

Begudes
Vi blanc La Charla (D.O Rueda)

Vi negre Viña Poma (D.O Rioja)

Vi rosat Nuviana

Aigües, refrescos i cafès

Entrants a compartir:

Pa amb tomàquet

Taula de Pernil ibèric

Gamba vermella a la planxa

Tartar de tonyina i alvocat

Verdures de temporada rostida amb sàlvia, magrana i mató 

Calamars a l'andalusa 

Ous cabrejats amb patata palla

Segons a triar:

Bacallà a la biscaina

Entrama al grill amb patates arrugades i mojo vermell picón 

Arròs a la llauna amb gamba vermella

Arròs a la llauna amb ceps i secret Ibèric

Postre a triar:

Sorbet de llimona

Pastís de formatge casolà

Coulant de xocolata, ametlles amb gelat de yuzu

Sopa de fruits vermells

Begudes:
Vi blanc La Charla (D.O Rueda)

Vi negre Pispa (D.O Montsan)

Vi rosat Vol D’Ànima (D.O Costers del Segre)

Aigües, refrescos i cafès



Menú 
Còctel
(minim 8 pers.)
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29€
iva 10%
inclòs

Aperitius:

Taula de formatges catalans

Taula d’embotits ibèrics gran reserva

Pà amb tomàquet

Croquetes de pernil ibèric

Tacos de tataky de tonyina servits amb fulles 

d'enciam

Coca d’oli amb espàrregs i pernil ibèric 

Mandonguilles amb ceps i boniato

Salmó curat amb cítrics amb picada i torradetes 

Sandvitx de pastrami

Postres:

Pecats de Cheese cake i brownie
Tartaletes de crema i fruits vermells

Opció de turrons, neules i cava: 3€

Begudes:

Dues begudes incloses i cafè

* Tots els menús inclouen una ampolla de vi per cada dues persones, per a

les persones que no beguin vi, se'ls oferirà cervesa, o refrescos.

La reserva del menú haurà de realitzar-se amb una antelació mínima de 24 

Hores. Les reserves es mantindran un màxim de 15 minuts després de l'hora 

acordada, en cas de retard, caldrà avisar al restaurant.

En terrassa s'aplicarà un suplement de 3€ (IVA no inclòs)


