
Menú d e  Nada l  

Bodega
 

Vi negre EL ILUSIONISTA D.O Ribera del Duero 100% tempranillo
Negre de mitja criança "roble" amb notes de fruita vermella, fàcil de prendre.

 
Vi blanc EL ILUSIONISTA D.O Rueda 100% verdejo

Intens aroma de fruites tropicals, anisats i herbes aromàtiques. En boca és fresc i afruitat, amb una
acidesa equilibrada. Postgust floral intens que recorda a les fruites tropicals i l'espígol

 

PREU 45€

Torrons i neules amb xarrup de ratafia
Copa de cava

(Segon a escollir )

Bacallà gratinat amb allioli
Confit d'ànec 5 aglans amb xampinyons  

Vedella amb bolets

(Primer a escollir)

Escudella de galets i pilota de la casa
Canelons artesanals

Capelli de foie a la crema de formatges

Entreteniment de la casa 

Pa i aigües minerals

Cafès i infusions



ENTRETENIMENT
Twister de llagostí marinat 

 
ENTRANT

Caneló de ceps gratinat
 

PRIMER
Gambes llagostineres nº 1

 
SEGON

Confit d'ànec
 

POSTRE
Tronc de Sant Silvestre de cal Pasteleru 

Bossa cotilló i raïm de la sort

Menú d e  Cap d ' a ny  

Bodega
 

Cava Brut Nature Llàgrima d’or J Ventura
 

Vi blanc EL ILUSIONISTA D.O Rueda 100% verdejo
Intens aroma de fruites tropicals, anisats i herbes aromàtiques. En boca és fresc i afruitat, amb una

acidesa equilibrada. Postgust floral intens que recorda a les fruites tropicals i l'espígol
 

Vi negre EL ILUSIONISTA D.O Ribera del Duero 100% tempranillo
Negre de mitja criança "roble" amb notes de fruita vermella, fàcil de prendre.

PREU 64€

Pa i aigües minerals

Cafès i infusions

Ball tota la nit 



Menú d e  Cap d ’any  
i n fan t i l

PREU 30€

Pa i aigües minerals

ENTRANT
Croquetes de pollastre 

 
PRIMER

Crema de marisc 
 

SEGON
Blanqueta de gall d’indi 

 
POSTRE

Pastís de xocolata 
Bossa cotilló i raÏm de la sort 

Refrescs i cava infantil 

Ball tota la nit 



Menú d e  Nada l  
i n fan t i l

PREU 20€

Pa i aigües minerals

Flam d’ou 

(Segon a escollir )

Croquetes de pernil amb patates
Pit de pollatre arrebossat amb patates 

(Primer a escollir)

Escudella de galets i pilota de la casa
Canelons de la iaia 

Entreteniment de la casa 

Refrescs 


