
Gaudeix de les nostres 
propostes  gastròmiques per a 

aquestes festes a l’oficina
Proposem diverses opcions per a portar el Nadal

a les empreses i poder celebrar-la amb il·lusió i esperança.

Menú 22,00€ (IVA inclòs)
Aperitius

“La Rusa del Cor” amb daus de bonitos marinat

Montadito de pernil ibèric reserva

Pulled pork Sandvitx amb coleslaw

Croquetes de foie gras i bolets

Tacos de Tataky de salmó servits amb fulles d'enciam

Coca d’oli de carabassó i camembert trufat

Rollets de Roat beef a les fines herbes sobre llit de patata palla

Postres

Pecats de Cheese cake i brownie

Opció de turrons, neules i cava: 3€

Les begudes no estan incloses en el preu.

Menú 29,00€ (IVA 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€
Les begudes no estan incloses en el preu.



Menú 29,90€ (IVA inclòs)

Opció A: Menú complet per 29,90€ (IVA inclòs) 
Tria un primer plat, un segon i les postres 

dins de la nostra proposta.                                                                                                             
Les begudes no estan incloses en el preu.

Primer plat (a triar)

Canelons de nadal: 9,00€

Escudella i carn d’olla: 10,00€

Segon plat (a triar)

Xai a l'estil Segovià: 20,00€

Pollastre de pagès rostit amb prunes, passes i pinyons: 16,00€

Postres (a triar)

Tronc de nadal de crema cremada: 6,00€

Assortiment de torrons i neules: 6,00€ 

Lemon Pie: 6,00€

Bodega

Vi negre 106 Barriques: 24,00€

Gramona Mas Escorpí: 15,00€

Cava Gramona La Cuvé: 18,00€

Opció B: Plats específics (sense menú)
També t'oferim la possibilitat de realitzar una comanda amb els plats que desitgis rebre. 

El preu de cada plat està reflectit al costat de la seva descripció.

Repartim a la ciutat de Barcelona!

Despeses d'enviament de 3€, 

Sense despesa de repartiment per a comandes superiors a 100€!

Fes la teva comanda per e-mail a info@corcaliu.com o per telèfon al 932082029!

Si desitgen un menú més personalitzat o 

demanar directament les nostres ofertes diàries,

no dubti a consultar-nos.

www.gruparenal.com


