
 

GREGAL 

PER COMPARTIR 

Les nostres patates braves 

Amanida Cèsar amb pollastre i encenalls de parmesà 

Calamar a l'andalusa 

Hummus amb torradetes 

Musclos al vapor  

PLAT PRINCIPAL A ESCOLLIR 

Secret de porc amb salsa al pebre i arròs especiat 

Melós de vedella a BT amb salsa de vi negre i cremós de patata i carbassa 

Orada al forn amb les seves patates 

Fideuà amb gambetes i allioli suau 

POSTRES A ESCOLLIR: 

Gelat de turró amb xocolata calenta  

Pastís de formatge amb fruites vermelles 
 

******* 
Pastís d' Aniversari (per encàrrec) 

Xocolata, Xocolata blanca, Red Velvet o Sacher 

CELLER 

Vi blanc, Rosat o Negre Tous Baró de Bodegues Bellod. 

Aigües Minerals 

25,00€ 
IVA inclòs 

 

 
Condicions de pagament: es cobrarà el total del grup tot junt, no s’acceptaran pagaments individuals 

 

 

 



 

PONENT 

PER COMPARTIR 
 

Patates braves 

Calamar a l'andalusa 

Escalivada amb pa de coca i anxoves 

Musclos al vapor 

Amanida de maduixes amb formatge brie, pipes i vinagreta de tomàquet 

PLAT PRINCIPAL A ESCOLLIR 

Paella Mixta 

Rumbo Burguer 100% vedella, formatge de cabra, guacamole, ceba confitada, maionesa, pa 

reial, patates fregides i amanida 

Magret d'ànec amb compota de poma, milfulles d'escalunya, tomàquet i salsa de Pedro 

Ximénez 

Salmó a la planxa amb formatge brie, parmentier de patates, espinacs, fruits secs i tomàquets 

 

POSTRES A ESCOLLIR 

Gelat de turró amb xocolata calenta 

Pastís de formatge amb fruites vermelles 
 

********* 
Pastís d'Aniversari (per encàrrec) 

Xocolata, Xocolata blanca, Red Velvet o Sacher 

CELLER 

Vi blanc, Rosat o Negre Tous Bar6 de Bodegues Bellod. 

Aigües Minerals 

28,50€  

IVA inclòs 
 

 
Condicions de pagament: es cobrarà el total del grup tot junt, no s’acceptaran pagaments individuals 

 



 

MlGJORN 
 

PER COMPARTIR: 

Patates braves 

Calamar a l'andalusa 

Escalivada amb pa de coca i anxoves 

Carpaccio de vedella amb ruca i encenalls de parmesà 

Musclos al vapor 

Amanida de maduixes amb formatge brie, pipes i vinagreta de tomàquet 

PLAT PRINCIPAL A ESCOLLIR: 

Paella de Marisc 

Entrecot de vedella a la planxa amb patates fregides i pebrots del padró 

Costelles de vaca cuinada 24h amb cremós de moniato, bolets de temporada i la seva salsa 

reduïda 

Tataki de tonyina aleta groga amb crema freda d'ametlles, teriyaki i brots de soja 

 

POSTRES A ESCOLLIR: 

Gelat de torró amb xocolata calenta 

Pastís de formatge amb fruites vermelles 

 

******* 

Pastís d' Aniversari (per encàrrec) 

Xocolata, Xocolata blanca, Red Velvet o Sacher 

CELLER 

 

Vi blanc, rosat o negre tous baro 

Aigües Minerals 

 

32,50€  
IVA inclòs 

 

 
Condicions de pagament: es cobrarà el total del grup tot junt, no s’acceptaran pagaments individuals 


