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MENU Nº1  
 

Entrants: 
 

Coca cruixent de verduretes amb parmesà  
Amanida de favetes tendres amb menta fresca i pernil 

 
*******  

Arròs caldós de ceps i calamars 
 

******* 
 

Galtes de porc desossades en fricandó 
 

******* 
Tronc de d’avellana  

 
******* 

 
Vi Ca l’Esteve 8+1 cr 09 

Pa i aigua 
Cafè o infusions 
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MENU 2 
 
 

PICA PICA AMB:  
 

Coca cruixent de verduretes amb parmesà  
Degustació d’amanida de favetes tendres amb pernil i menta fresca  

Croquetes casolanes de pollastre 
Calamars a la romana 

Calçots del temps pelats amb romesco 
Degustació de fideuada amb all i oli 

 
 

Segons plats a escollir entre: 
 

Secret de porc a la brasa amb patates fregides 
Peu i galta de porc a la brasa 

Vedella amb suc 
Galtes de porc desossades i rostides en fricandó 
Confit d’ànec acompanyat de codony i prunes  
Pebrots del piquillo farcits de peix i marisc 

Calamarsets a la planxa  
Lluç al forn amb patates 

 
*******  

 
Postres: Milfulles de nata amb xocolata (es poden canviar les postres)  

Copa de Cava Brut Nature  
 

Cafè i infusions  
Vi Negre Ca l’Esteve 8+1 Cr 09 

Aigua  
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MENU Nº 3 
 
 

PICA PICA AMB:  
 

Tàrtar de salmó o croquetes casolanes de rostit 
Amanida de favetes tendres amb pernil i menta fresca  

Cassola de bolets amb ou de corral i cansalada 
“Bocaditos” de pollastre i xips 

Calçots del temps pelats amb romesco 
Arròs caldós de ceps i calamars 

 
 
 

Segon plat a escollir entre: 
 

Entrecot de vedella a la brasa  
Secret de porc a la brasa  

Galtes de porc desossades en fricandó 
Peus de porc a la brasa amb mongetes del ganxet 
Melós de vedella rostit amb cigronets del Vallès 

Ànec rostit 
Corball a la brasa amb verdures saltejades 

Calamarsets a la planxa 
 

*******  
Postres: Milfulles de nata amb xocolata (es poden canviar les postres)  

Copa de Cava Brut Nature  
 

Cafè i infusions  
Vi Negre Ca l’Esteve 8+1 Cr 09 

Aigua  
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MENU  4 
 

 
PICA PICA AMB: 

Coca cruixent de verduretes amb parmesà 
Caneló de poma farcit de branda de bacallà 

Amanida de favetes tendres amb pernil i menta fresca 
Foie micuit casolà amb arrop 

Callola de bolets amb ou de corral i cansalada 
Pop a la llauna 

Pebrots del piquillo farcit amb fruits de mar 
 
 

 

Segon plat a escollir entre: 
Entrecot de vedella a la brasa  

Secret de porc a la brasa  
Galtes de porc a la brasa amb mongetes del ganxet 

Arròs caldós de llamàntol 
Peus de porc a la brasa amb mongetes del ganxet 
Melós de vedella rostit amb cigronets del Vallès 

Ànec rostit 
Corball a  la brasa amb verdures saltejades 

Calamarsets a la planxa 
 

******* 
 

Postres: Coulant de xocolata amb gelat (es poden canviar les postres)  
Copa de Cava Brut Nature  

 
Cafè i infusions  

Vi Negre Ca l’Esteve 8+1 Cr 09 
Aigua  
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MENU  5 
 

 
PICA PICA AMB: 

Caneló de poma farcit de brandada de bacallà 
Amanida de favetes tendres amb menta fresca i pernil 

Pernil de Jabugo  
Cassola de bolets amb ou de corral i cansalada 

Pop a la llauna 
Arròs caldós de llamàntol 

 
 
 
 

 Segon plat a escollir entre: 
Entrecot de vedella a la brasa  

Secret de porc a la brasa  
Tall rodó de vedella amb bolets  

Espatlla de xai desossada i rostida al forn 
Confit d’ànec acompanyat de codony i prunes  
Turbó a la brasa amb verduretes saltejades  
Salmó a la planxa amb verduretes saltejades  

 
******* 

 
Postres: Coulant de xocolata amb gelat (es poden canviar les postres)  

Copa de Cava Brut Nature  
 

Cafè i infusions  
Vi Negre Ca l’Esteve 8+1 Cr 09 

Aigua  
 
 

 
 


