-1-Al mig de taula:

-2-Al mig de taula:

Cistella d’ embotits de pagès i formatge per tallar a taula

Cistella d’ embotits de pagès i formatge per tallar a taula

Esqueixada de bacallà amb daus de tomàquet confitat

Esqueixada de bacallà amb daus de tomàquet confitat

Trinxat de mongetes amb cansalada del Solsonès

Trinxat de mongetes amb cansalada del Solsonès

Croquetes fetes nostres amb punt de romesco

Croquetes fetes nostres amb punt de romesco

Ous estrellats del Ermitanet

Carxofa de temporada a la brasa

A escollir:

Ous estrellats del Ermitanet

Carn de xai de pastura a la brasa

A escollir:

Medalló de peu de porc sense entrebancs i bolets

Suprema de lluç a la marinera

Tac d’ entrama de vedella a la llosa

Carn de xai de pastura a la brasa

Bacallà amb samfaina i mussolina d’ all gratinat

Medalló de peu de porc sense entrebancs i bolets

(Guarniments i salses servides apart)

Tac d’ entrama de vedella a la llosa

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

Bacallà amb samfaina i mussolina d’ all gratinat

Aigües minerals / pa torrat amb tomàquet

(Guarniments i salses servides apart)

Vins blancs o negres Bages(1 bot.x 3)

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

Cafè/tallat/infusions

Aigües minerals / pa torrat amb tomàquet

Preu: 27,50€ IVA inclòs

Vins blancs o negres Bages (1bot x 3 )
Cafè/tallat/infusions
Preu: 30,00€ IVA inclòs

Els menús es portara la carta de postres casolans a escollir.
Servei calculat de 14,00h. A 18,00h. o de 21,00h. A 00,30h.
2017/1s2018
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-3-Al mig de taula:
Plat de pernil de Grijuelo
Els 3 menús son per un mínim de 10 comensals.

Fusta de formatges de pastor
Carpaccio de salmó marinat amb fil de balsamic

Per menys comensals consultar preus i disponibilitat
.-Es cobrarà el total de reserva manifestada 3h. abans
.-No es bescanviarà els postres portat per el client .
.- si es supera l’ horari establert, hi ha que afegir , 1 menú
mes ,

Raviolis de pasta fresca amb salsa de bolets
Coca de recapte amb all i oli gratinat
Favetes saltejades amb anelles de calamar
A escollir:
Medalló de zebra a la llosa
Carn magra d’Angus negre a la llosa
Ventall ibèric a la brasa

)

Cuixa d’ànec 5 aglans confitada
Bacallà amb mouselina d’all i fons verdures
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(1botx3) , cafè / tallat/infusions

........................
Els menús es portara la carta de postres casolans a escollir.
Servei calculat de 14,00h. A 18,00h. o de 21,00h. A 00,30h.
2017/1s2018

Preu: 35,00€ IVA inclòs
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