MENU CEREMONIA - 1
Per a compartir
Mini braves amb la nostra salsa
Croquetes de cuit a l’estil de l’avia
Assortit d’embotits de la Cerdanya
Pa de coca a la brasa amb alls i tomacons
Mil fulles de tomàquet amb mozarella fresca i alfàbrega
Plat principal ( a escollir)
Filet ibèric amb salsa de pebre i parmentier de patata
Llobarro a l’espatlla al forn amb verduretes de l’horta
....
Xarrup de llimona gelada
Café, tallat o infusió
Vi de la casa, refrescos i aigües minerals

PASTIS DE CELEBRACIÓ I COPA DE CAVA

Per aquest menú cal reserva prèvia – En cas d’intoleràncies o al·lèrgies cal informar al nostre personal
No es permet la contractació ni organització d’activitats externes (pallassos, animació fotògraf etc..) sense
l’autorització expressa de la direcció.
Aquest menú te inclosa la decoració bàsica de les taules.
No es preveu reserva exclusiva de l’espai.

MENU CEREMONIA - 2
Aperitiu de benvinguda ( exterior o sala)
Vermout de poble, cervesa, refrescos
Mini braves amb la nostra salsa
Mini croquetes de pernil
Daus de formatge manxec
Olives farcides amb salsa espinaler
Dips de mouse de cartxofa amb tomàquets deshidratats

Per picar ( a taula)
Fusta de pernil ibèric
Pa de coca a la brasa amb tomacons
Twister de pasta filo amb llagostí cuit
Bunyols de bacallà fets a casa

Plat principal ( a escollir)
Filet de vedella de Girona a la brasa amb espàrrecs de marge
Cues de rap a la marinera amb gambes i musclos
Xarrup de llimona gelada
Café, tallat o infusió , licors amb gel
Vi Campoviejo VS DO Rioja, Alcorta DO Rueda
refrescos i aigües minerals

PASTIS DE CELEBRACIÓ I CAVA BRUT St Sadurní
Per aquest menú cal reserva prèvia – En cas d’intoleràncies o al·lèrgies cal informar al nostre personal
No es permet la contractació ni organització d’activitats externes (pallassos, animació fotògraf etc..) sense
l’autorització expressa de la direcció.
Aquest menú te inclosa la decoració de flors i guarniment especial

MENU INFANTIL CEREMONIA
Primers a escollir
Macarrons a la bolonyesa o amb tomàquet
Canelons de l’avia amb beixamel

Segons a escollir
Pit de pollastre arrebossat amb patates fregides
Tronquets de lluç arrebossats amb patates fregides

Gelat o Iogurt natural
Sucs, refrescos i aigües minerals
PASTIS DE CELEBRACIÓ

ENTRADA GRATUITA ESPAI INFANTIL
PARC DE CORDES, INFLABLES I MATALASSOS ELASTICS
Per aquest menú cal reserva prèvia – En cas d’intoleràncies o al·lèrgies cal informar al nostre personal
No es permet la contractació ni organització d’activitats externes (pallassos, animació fotògraf etc..) sense
l’autorització expressa de la direcció.
Aquest menú te inclosa la decoració amb xuxes i guarniment especial

