MENÚ DE FIA FAIA ,
24 DESEMBRE
ENTRETENIMENTS ( a triar )
Sorpresa de formatge fos amb encenals de pernil ibèric
Croquetes cassolanes de rostit
Viera farcida amb gambes
Assortiment de formatges tiraval i tros de sort i pernil ibèric amb pa de coca

PRIMERS ( a triar )
Crema de Marisc i ous de caviar
Coctel de gambes amb salsa rosa i pinya
Ous estrellats amb patates de l´hort i pernil ibèric
Pebrots de piquillo farcits de brandada

SEGONS ( a triar )
Espatlla de Xai al forn
Garrinet al forn
Medallons de Filet de Vedella
Entrecot de Vedella dels Pirineus amb patates al caliu
Caçoleta de peix amb marisc i llàmantol
Truita de riu al forn farcida de bacó i les seves verduretes
Calamars de costa a la planxa amb salsa verda i verduretes al vapor

POSTRES ( a triar )
Cremós de Mató amb maduixes
Flam de la casa amb nata i prèsseg amb almibar
Broquetas de fruites amb xocolata
Gelat de torró amb ratafía ( Postre Barrufet)
Assortiment de Torrons, polvorons i neules amb xarrup de moscatell
Pa, aigua, vi negre o Blanc, i Copa de cava.

Preu a consultar, tria els teus plats i et fem un pressupost a mida.
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RESTAURANT CAL BATISTA

MENÚ CAL BATISTA
26 DESEMBRE
ENTRETENIMENTS
Pa de coca amb tomàquet i pernil ibèric

PRIMERS A TRIAR
Canelons de rostit

Amanida de Formatge de Cabra gratinat

SEGONS A TRIAR
Fricando de vedella guisat amb bolets
Truita de riu al forn farcida de bacó i les seves verduretes
Espatlla de Xai al forn
Entrecot de Vedella
Garrinet al forn
Medallóns de Filet de Vedella
Caçoleta de peix amb marisc i llàmantol
Calamar de costa a la planxa amb salsa verda i verduretes al vapor

POSTRES
Cremós de Mató amb maduixa
Flam de la casa amb nata i prèsseg amb almibar
Broqueta de fuites amb xocalata
Gelat de torró amb ratafía ( Postre Barrufet )
Assortiment de Torrons, polvorons i neules , café i xarrup de moscatell
Pa,aigua,vi blanc o negre i copa de cava

Preu a consultar, tria els teus plats i et fem un pressupost a mida.
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