
30 IVA incluido
€

o sorbet de llimona
Beguda: vi de la casa o 

sangria de vi i agua
Cafè

28 IVA incluido
€

MENÚ  
ESPASA

Pica pica:
Croquetes de pernil, carxofes 
fregides, formatge provolone, 

pebrots del Padró i torrades

Segon:

o sorbet de llimona

Beguda: vi de la casa 
o sangria de vi i agua

Cafè

La espasa: super broqueta de 
carn i verdures a la brasa amb 

patates al caliu

Postre:
Crema catalana  

Menú Nadal
2018

29 IVA incluido
€

Bon Nadal

o sangria de vi i agua
Cafè

MENÚ  
BRASA

Pica pica:
Amanida de formatge de cabra, 
carxofes a la brasa, croquetes de 

pernil, mini fondue de 
formatge i torrades

Segon:
Entraña amb salsa chimichurri 

Acompanyaments: patates al 
caliu i mongetes seques

Postre:
Brownie amb gelat de vainilla 

o sorbet de llimona

Beguda: vi de la casa 

MENÚ  
PARRILLADA

Pica pica:
Escalivada, carxofes a la brasa, 

formatge provolone, pebrots del 
Padró i torrades

Segon:
Parrillada de carn: butifarra, 

butifarra negra,  costella de porc,  
pollastre i xai

Acompanyaments: patates al caliu i 
mongetes seques

Postre:
Cardinal amb xocolata

MENÚ 

33 IVA incluido
€

o calamarcets a la brasa
  Acompanyaments: patates al  

NOEL
Pica pica:

Platet de pernil, carxofes a la brasa, 
formatge provolone, gírgolas i 

torrades

Segon:
Secret ibèrico 

o sorbet de llimona
Beguda: vi de la casa 
o sangria de vi i agua

Cafè

caliu i mongetes seques

Postre:
Coulant de xocolata 

MA UR

35 IVA incluido
€

MENÚ  
GOURMET

Primer: 
Canelons cassolans 

o amanida amb formatge 
de cabra

Segon: 
Entrecot de vedella

o turbot a la brasa

o sangria de vi
o sangria de cava i agua

Cafè

Acompanyaments:  patates al  
caliu i mongetes seques

Postre:
Postre a escollir de la carta

Beguda: Mas dels Mets (Montsant) 
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