-1- Al mig de taula:

-2- Al mig de taula:

Amanida de carpaccio de vedella amb parmesà

Amanida de carpaccio de vedella amb parmesà

Cistella d’embotits de pagès i formatge de cabra per tallar

Cistella d’embotits de pagès i formatge de cabra per tallar

Empedrat de seques amb esqueixada de bacallà

Empedrat de seques amb esqueixada de bacallà

Croquetes casolanes fetes nostres

Croquetes casolanes fetes nostres

Arròs cremós de bolet

Arròs cremós de bolet

A escollir:

A escollir:

Duet de pernilets (pollastre i conill) a les herbes i amb brasa fumada

Medalló de cangur a la llosa

Medallons de filet de porc amb salsa de mostassa

Medallons de filet de porc amb salsa de mostassa

Carn de xai ecològica a la brasa

Ventall ibèric a la brasa amb balsàmic

Pilota d’olla a la llosa amb ceba i formatge gratinat

Carn de xai ecològica a la brasa

Suprema de lluç amb sopa d’espàrrecs verds

Pilota d’olla a la llosa amb ceba i formatge gratinat

(Guarniment i salses servides apart)

Suprema de lluç amb sopa d’espàrrecs verds

...................

(Guarniment i salses servides apart)

Aigües minerals / Pa torrat amb tomàquet

...........................

Vins blancs o negres Bages(1 bot. x3)

Aigües minerals / Pa torrat amb tomàquet
Vins blancs o negres Bages (1bot x3 )

Preu: 25,00€ IVA inclòs

Cafè/tallat/infusions
Preu: 27,50€ IVA Inclòs

Els menús es portarà la carta de postres casolans a escollir.
Servei calculat de 14:00h a 18:00h. I de 21:00h a 00:30h.

2017-estiu

-3- Al mig de taula:

-4- Al mig de taula:

Amanida de carpaccio de vedella amb parmesà

Plat de pernil de Guijuelo

Cistella d’embotits de pagès i formatge de cabra per tallar

Fusta de formatges de pastor

Empedrat de seques amb esqueixada de bacallà

Carpaccio de salmó marinat amb fil de balsamic

Croquetes casolanes fetes nostres

Raviolis de pasta fresca amb salsa de bolets

Arròs cremós de bolet

Coca de recapte amb all i oli gratinat

A escollir:

Favetes saltejades amb anelles de calamar

Medalló de zebra a la llosa

A escollir:

Entrecot de vedella a la llosa

Medalló de zebra a la llosa

Ventall ibèric a la brasa

Carn magra d’Angus negre a la llosa

Cuixa d’ànec 5 aglans confitada

Ventall ibèric a la brasa

Suprema de lluç amb sopa d’espàrrec verd

Cuixa d’ànec 5 aglans confitada

Salmó al forn amb vinagreta de verdures

Bacallà amb mouselina d’all i fons verdures

(Guarniment i salses servides apart)

Suprema de lluç amb sopa d’ espàrrec verd

........................

Llosa exòtica (cangur/zebra/angus/cocodril)

Aigües minerals / Pa torrat amb tomàquet

..............................

Vins blancs o negres Bages (1bot x3)
Cafè/ tallat / infusions

Aigües minerals/ Pa torrat amb tomàquet / Vins blancs o negres Bages
(1bot x3)/ cafè / tallat/infusions

Preu: 30,00€ IVA Inclòs

Preu: 35,00€ IVA inclòs

Els menús es portarà la carta de postres casolans a escollir.
Servei calculat de 14:00h a 18:00h. I de 21:00h a 00:30h.

2017-estiu

