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MENU Nº 1MENÚ INFANTIL
2 croquetes de pernil ibèric

1 montadet donostiarra
1 porció de pizza

1 mini-entrepans de xoriç de Guijuelo
Dadets de truita de patata i ceba

2 lioneses de nata

Preu per persona 9,50€ (mínim 10 persones)

Pasta bolonyesa
Pollastre arrebossat

 
Preu per persona 6,50€

OPTATIU
Plats i tovallons (d’un sol us) sense càrrec

Servei cambrer  125€
Parament de taula (consultar preus)

A la nostre web trobaràs més informació
dels plats que et podem oferir

Si vols, pots confeccionar el teu menú entre tots els
nostres plats, demanan’s pressupost

A MÉS A MÉS
Empanades de pollastre   1,75€/ut

Empanades d’espinacs amb formatge de cabra   1,75€/ut
Coca de recapte   15,50€/ut

Pastís de salmó fumat   4,40€/ut
Hummus   2,40€/ut

Montadet de pollastre i pebrot del piquillo   1,95€/ut

BEGUDA
(Freda i amb glaçons)

Llaunes refrescos   1,30€
Llaunes de cervesa  1,30€
Ampolla cava brut  8,90€

(copes d’un sol us sense càrrec)
Vi  negre criança Penedés 6,50€ ampolla
Vi  rosat o blanc Penedés  6,50€ ampolla

Aigua mineral Solan de cabras (individual)  1,10 €
(gots d'un sol us sense càrrec)
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MENU Nº 2
3 canapès variats

2 Saquets de pasta brik farcits de marisc
2 Cruixents de llagostí amb �l de patata

1 mini-burguer amb formatge i ceba
4 mini-croquetes de pernil ibèric
Dadets de truita de patata i ceba

Dadets de truites de verdures
Porcions de coca de Pera�ta

Preu per persona 11,90€ (mínim 10 persones)
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APERITIU

MENU Nº 3
Mini-vol d’ensaladilla rusa

Degustació de �deuà amb all i oli
3 canapès variats

Dadets de truita de patata i ceba
2 croquetes de bacallà

Degustació de rissotto de bolets i espàrregs
Xarrup de vichyssoice o de gaspatxo

2 peces de reposteria variada

 Preu per persona 13,50€ (mínim 10 persones)
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MENU Nº 4
Safates d’embotits ibèrics i formatge

Pa amb tomàquet
Porcions d’empanada de tonyina

2 Cruixents de llagostí amb �l de patata
2 Saquets de pasta brik farcits de marisc

Bunyols de bacallà
1 pebrot del piquillo farcit de brandada de bacallà

2 croquetes de formatge i nous
2 peces de reposteria variades

Preu per persona 15,90€ (mínim 10 persones)
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MENU Nº 5
2 Croquetes de pollastre

1 Croqueta d'espinacs a la catalana
1 Saquet de pasta brik farcit de marisc

1  Cruixent de llagostí amb �l de patata
Tast de púding de peix i marisc

Degustació de �deuà amb all i oli
1 Montadet donostiarra

Safata d'embotits ibèrics i pa amb tomàquet
1 Pebrot del piquillo farcit de brandada de bacallà

2 peces de reposteria variada

Preu per persona 18,00€ (mínim 10 persones)
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MENU Nº 6
3 Peces de sushi

Tàrtar de salmó fumat amb alvocat
Montadet de pollastre amb pebrot del piquillo

Bunyols de bacallà
Safata d'embotits ibèrics i pa amb tomàquet

Xips vegetals
Truita d'espinacs a la catalana amb formatge de cabra

Degustació de rissotto d'espàrrecs i bolets
Porcions de coca de Pera�ta

Preu per persona 22,50€ (mínim 10 persones)
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