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Menú Sant Miquel
Aperitiu

“Cocktail de benvinguda”

Pica pica
 Musclos del Delta del Ebre a la marinera

*
Croquetes casolanes de pernil ibèric

*
Patates braves Can Ramonet

*
Sardines a la brasa amb all i julivert

*
Pa de pagès torrat amb tomàquet

Segons plats (a escollir)
Fideus a banda “Fideuà”

*
Arròs negre de sípia i pèsols

*
Suquet d’escòrpora amb patates

*
Fricandó de vedella amb gambes i bolets

Postres (a escoger)
Tiramisú de la casa

*
Mousse de llimona amb fruits del bosc

*
Sorbet de temporada

Begudes incloses

Vi Mas Tarroné D.O. Terra Alta (blanc i negre)
Aigua mineral, Cafè o infusió

38€ IVA inclòs



Menú Sant Sebastià
Aperitiu

“Xof de pa amb tomàquet”

Pica pica
Tempura de verdures amb salsa romesco

*
Seitonets fregits

*
Calamars a la romana amb maionesa d’aranja rosa

*
Esqueixada de bacallà

*
Pa de pagès torrat amb tomàquet

Segons plats (a escollir)
Paella Parellada

*
Arròs melos de cua de vedella i salsa verda amb musclos

*
Orada a la sal amb verduretes confitades a la planxa

*
Galtes de vedella desossada i guisada amb bolets

Postres (a escollir)
Púding de poma amb nous i crema de cardamom

*
Crema catalana

*
Sorbets a escollir

Begudes incloses

Vi Mas Tarroné D.O. Terra Alta (blanc i negre)
Aigua mineral, Cafè o infusió

46€ IVA inclòs



Menú Barceloneta
Aperitiu

“Xof de vichyssoise”

Pica pica
Amanida de crudites

*
Calamarcets fregits “Xipirons”

*
Pop a la gallega

*
Morralleta de la barca (Peixet fregit)

*
Coquines a la planxa

*
Pa de pagès torrat amb tomàquet

Segons plats (a escollir)
Arròs caldós a la marinera

*
Paella a la Marinera

*
Bacallà d’Islandia a la llauna amb mongetes

*
Entrecot de vedella a la pedra amb cremós de patata i ceba glassejada

Postres (a escollir)
Pastís de Lemon Pie

*
Pinya amb 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 Nova Icària
Aperitiu

“Patè de sardines amb pa torrat”

Pica pica
Peixet marinat a l’andalusa

*
Cloïsses gallegues a la marinera

*
Gambetes de sorra de la Barceloneta fregides

*
Anxoves del Cantàbric

*
Ostres de Bouziques

*
Pa de pagès torrat amb tomàquet

Segons plats (a escollir)
Arròs caldós amb Llamàntol

*
Paella de Llamàntol

*
Suquet de bacallà amb patates

*
“Chuletón” de vedella de Girona a la pedra amb patates al “caliu”

Postres (a escollir)
Recuit  “Formatge fresc artesà”  amb nous i mel

*
Pastís de Milfulles amb crema i gerds

*
Gelats a escollir

Begudes incloses

Vi Mas Tarroné D.O. Terra Alta (blanc i negre)
Aigua mineral, Cafè o infusió

65€ IVA inclòs


