
Gaudeix a casa

Nadal 2019  

Fes la teva reserva al

93 898 10 31 

NADAL                   20,00 € 

Primers plats a escollir:

Sopa de brou amb galets farcits

Canelons del rostit amb beixamel

- - -

Carn d’olla amb pilota de pinyons

- - -

Crema catalana amb neules

Preu per persona

SANT ESTEVE        25,00 € 

Canelons del rostit amb beixamel

Segons plat a escollir:

Gall negre del Penedès IGP rostit amb prunes i pinyons

Ànec mut del Penedès a la greixonera

Postre:

Braç de gitano de torró

Preu per persona                                

CAP D’ANY            40,00 €

Terrina de bou de mar 

Romescada de llotja amb cloïsses i gamba

Premsat de xai a baixa temperatura amb escalunyes

Tronquet de Sant Silvestre

Preu per persona

PLATS PER EMPORTAR

Sopa de galets de Nadal amb pilota 6,00 €

Sopa de pescadors amb pa d’all i arròs 8,00 €

Canelons del rostit amb beixamel 7,50 €

Canelons de gall negre IGP i beixamel de tòfona 10,00 €

Carn d’olla amb pilota de pinyons 12,00 €

Terrina de bou de mar 12,50 €

Romescada de llotja amb cloïsses i gamba 16,50 €

Llom de bacallà gratinat i fons d’espinacs 15,00 €

Llata de vedella amb bolets 12,00 €

Xai al forn “ternasco” amb patata al caliu 12,00 €

Pollastre de corral cuit a la greixonera 10,00 €

Ànec mut del Penedès amb prunes i pinyons 13,00 €

Gall negre del Penedès IGP rostit a la catalana 14,00 €

Premsat de xai amb escalunyes 12,50 €

Garrinet sencer al forn (6 a 8 racions) 95,00 €

El menú de la Nit de Nadal i Nadal s’entregarà el dia 24 de 16h a 17h. El

menú de Sant Esteve s’entregarà el mateix dia de 11h a 12h. El menú de Cap

d’Any s’entregarà el mateix dia de 15h a 17h.

(IVA INCLÒS)

Si vostè és al·lèrgic o intolerant a algun aliment, preguem consulti 

al personal pels processos d'elaboració dels diferents plats


