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Menú Haddok
GRUPS

DEGUSTACIÓ
Amanida Kuletos amb vinagreta balsàmica.
Humus libanès amb oli de sèsam
i torradetes.
Delícies de brie amb dolç de nabius i figues.
Croquetes casolanes de la iaia Dolors.
La nostra Fideuà amb cloïsses i sèpia.

SEGONS A ESCOLLIR
Hamburguesa casolana amb formatge de cabra gratinat
Filet de porc amb salsa de "Ceps" i parmentier
Morro de bacallà islandès a l’estil del xef
Peix fresc del dia (Segons mercat)

Entrecot de vedella a la brasa (Suplement 5,90)

POSTRES o CAFÈS
Sacher, sorbet de llimona o cafè.

BEGUDA
Vi (Ampolla cada 4 pers.) D.O. Catalunya
Aiguamineral il·limitada.

29,90€
IVA inclòs
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Menú Dupond
GRUPS

DEGUSTACIÓ
Amanida Kuletos amb vinagreta balsàmica.
Humus libanès amb oli de sèsam
i torradetes.
Calamarcets de platja a l’andalusa amb maionesa
de llima.
Croquetes casolanes de la iaia Dolors.
Delícies de brie amb dolç de nabius i figues.
La nostra Fideuà amb cloïsses i sèpia.

SEGONS A ESCOLLIR
Hamburguesa casolana amb formatge de cabra gratinat
Filet de porc amb salsa de "Ceps" i parmentier
Morro de bacallà islandès a l’estil del xef
Peix fresc del dia (Segons mercat)

Entrecot de vedella a la brasa (Suplement 5,90)

POSTRES i CAFÈS
Sacher o sorbet de llimona i cafè.

BEGUDA
Vi (Ampolla cada 2 pers.) D.O. Catalunya
Aiguamineral il·limitada.

34,90€
IVA inclòs
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Menú Castafiore
GRUPS

DEGUSTACIÓ
Amanida Kuletos amb vinagreta balsàmica
Pernil ibèric amb coca de vidre amb tomàquet
Calamarcets de platja a l’andalusa amb maionesa
de llima
Croquetes casolanes de la iaia Dolors
Delícies de brie amb dolç de nabius i figues
La nostra Fideuà amb cloïsses i sèpia

SEGONS A ESCOLLIR
Hamburguesa casolana amb formatge de cabra gratinat
Filet de porc amb salsa de "Ceps" i parmentier
Morro de bacallà islandès a l’estil del xef
Peix fresc del dia (Segons mercat)

Entrecot de vedella a la brasa (Suplement 5,90)

POSTRES i CAFÈS
Sacher o sorbet de llimona i cafè

BEGUDA
Vi (Ampolla cada 2 pers.) D.O. Catalunya
Aiguamineral il·limitada
Cervesa o refresc (un per persona)

39,90€
IVA inclòs
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CONDICIONS GENERALS

• Aquets menús son vàlids per grups a partir de 8 persones.

• En un mateix grup no es podran combinar diferents menús.

• Es poden elaborar menús a mida, al gust del client, o
modificar plats. Feu-nos-ho saber per veure quines opcions
els hi podem oferir.

• Fem pastissos d’aniversari per encàrrec.

• Adaptem els menús per a persones amb intoleràncies
alimentàries o vegetarianes.

• Els segons plats escollits s’hauran de comunicar amb un
mínim de 72 hores d’antelació.

• El número de comensals podrà disminuir fins 72 hores abans
de la cita reservada. Si es realitza després o en el moment
d’arribar al restaurant, es tindrà que abonar l’import íntegre
de las places reservades.

• Per formalitzar la reserva s’ha de fer una paga i senyal del
30%. (NÚM. COMPTE: ES6300810065110001884389)

• En cas d’exclusivitat del local, s’abonarà amb antelació el
100% de la factura.

• Les ampolles de vi incloses al menú es podran canviar per
ampolles de cava o per 4 refrescos o cerveses.

• Les ampolles que superin el numero inclòs es cobraran a
part, així com els refrescos, cerveses i licors de més.


