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COCKTAIL DE BENVINGUDA

PICA-PICA

 Musclos del Delta de l’Ebre a la marinera

Tempura de verdures amb salsa romesco

Xipirons fregits

Amanida verda Can Ramonet

Pa de pagès torrat amb tomàquet

SEGONS PLATS (a escollir)

Arròs negre de sípia i pèsols

Suquet de rap amb patates

Mandonguilles guisades amb calamars, patates i pèsols

POSTRES (a escollir)

Mel i mató amb nous i mel

Sopa de xocolata al 70% amb escuma de crema catalana

Sorbet de temporada

BEGUDES INCLOSES

Vi Mas Tarroné D.O. Terra Alta (blanc i negre)

Aigua mineral, Cafè o infusió

39€  IVA inclòs

MENÚ LES BOTES

Maquinista 17 08003 Barcelona( Barceloneta) T. 93 3193064 www.grupramonet.com

al cava
convida en 

Ramonet!
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COCKTAIL DE BENVINGUDA

PICA-PICA

Bunyols de bacallà

Seitonets fregits

Croquetes de pernil ibèric

Amanida de formatge de cabra, pernil i fruita amb vinagreta de tomàquet

Pa de pagès torrat amb tomàquet

SEGONS PLATS (a escollir)

Paella Parellada

Lluç a la planxa amb verdures confitades i salsa de la seva espina

Fricandó de vedella amb moixernons

POSTRES (a escollir)

Mel i mató amb nous i mel

Crema catalana

Gelats a escollir

BEGUDES INCLOSES

Vi Mas Tarroné D.O. Terra Alta (blanc i negre)

Aigua mineral, Cafè o infusió

  

46€  IVA inclòs

MENÚ LA TAVERNETA

al cava
convida en 

Ramonet!

Maquinista 17 08003 Barcelona( Barceloneta) T. 93 3193064 www.grupramonet.com
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COCKTAIL DE BENVINGUDA

PICA-PICA (a escollir)

Calamars a la romana

Esqueixada de bacallà

Sardines a la brasa amb all i julivert

Cloïsses gallegues a la marinera

Pa de pagès torrat amb tomàquet

SEGONS PLATS (a escollir)

Arròs caldós a la marinera

Bacallà d’Islàndia a la llauna amb mongetes

Entrecot de vedella al roquefort

POSTRES (a escollir)

Pastís de Lemon Pie

Crema catalana

Gelats a escollir  

BEGUDES INCLOSES

Vi Mas Tarroné D.O. Terra Alta (blanc i negre)

Aigua mineral, Cafè o infusió

  

55€  IVA inclòs

MENÚ LES FORQUES

al cava
convida en 

Ramonet!

Maquinista 17 08003 Barcelona( Barceloneta) T. 93 3193064 www.grupramonet.com
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COCKTAIL DE BENVINGUDA

 PICA-PICA (a escollir)

Pop a la gallega

Morralleta de la barca

Tallarines a la planxa

Bunyols casolans de bacallà

Ostres de Bouziques

Pa de pagès torrat amb tomàquet

SEGONS PLATS (a escollir)

Arròs caldós amb llamàntol

Suquet de pescadors amb patates

“Chuletón” de vedella de Girona a la llosa

POSTRES (a escollir)

Recuit de drap amb nous i mel

Pastís de Milfulles amb crema i maduixetes

Gelats a escollir

BEGUDES INCLOSES

Vi Mas Tarroné D.O. Terra Alta (blanc i negre)

Aigua mineral, Cafè o infusió

  

65,00€  IVA inclòs

MENÚ LES GOLFES

al cava
convida en 

Ramonet!

Maquinista 17 08003 Barcelona( Barceloneta) T. 93 3193064 www.grupramonet.com
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Es poden intercanviar plats entre els menús i fer menús personalitzats adequats al seu pressupost. 

Consultin’s sense compromís

Els menús inclouen el que s´especifica en ells i les quantitats de beguda són les següents:  

½ ampolla de vi per persona i un café o infusió per persona. El consum d´aigua és il.limitat i no 

s´inclouen cigalós ni altres begudes alcohòliques. S´entén acabat el consum de beguda inclosa en el 

menú quan s´hagin servit els cafès.

Indicacions

reserves.canramonet@grupramonet.com
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