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93 395 14 02

MENÚ TRAMUNTANA
FREDS
Broqueta de formatge fresc i tomàquet
Encenalls Pernil sobre pa amb tomàquet i oli d’oliva verge
Bufet d’embotits catalans de Vic
Xarrup de salmorejo
Assortiment de tastets de pizza
Pinxos de truita de patates
Tastets de formatge de cabra

CALENTS
Mini Frankfurt
Calamars a l’andalusa
Mini croquetes casolanes
Xoricets al Chardonnay
Bufet de Fideuà

POSTRES
Bufet amb assortiment de gelats

BARRA DE BEGUDES
Aigües minerals, refrescos, sucs
Vins Diferents D.O.
Cervesa nacional
Cava

Tots els preus són amb IVA inclòs

23 €
Nen 18 €.
Celebracions al jardí

MENÚ GARBÍ
FREDS
Broqueta de formatge fresc i tomàquet
Pernil Ibèric sobre pa amb tomàquet i oli d’oliva verge
Embotits catalans de Vic
Xarrup de salmorejo
Tàrtar de tomàquet i tonyina
Anxoves del cantàbric
Cullera de salmó fumat amb juliana
Volaven de branda de bacallà
Tastets de pebrot escalivat amb tonyina i formatge de cabra

CALENTS
Calamars a l’andalusa
Mini croquetes casolanes
Xoricets al Chardonnay
Broqueta de bolets amb botifarra de Vic
Bufet de Fideuà

POSTRES
Pastís commemoratiu

BARRA DE BEGUDES
Aigües minerals, refrescos, sucs
Vins Diferents D.O.
Cervesa nacional
Cava

Tots els preus són amb IVA inclòs

25 €
Nen 18 €.
Celebracions al jardí

MENÚ XALOC
FREDS
Broqueta de formatge fresc i tomàquet
Pernil Ibèric sobre pa amb tomàquet i oli d’oliva verge
Xarrup de temporada
Volaven de brandada de bacallà
Tastets de pebrot escalivat amb tonyina i formatge de cabra

CALENTS
Calamars a l’ andalusa
Mini croquetes casolanes
Xoricets al Chardonnay
Broqueta de bolets amb botifarra de Vic
Caramels de Foie
Farcellets de “morcilla”
Llagostins embolicats

BUFFETS
Fideuà feta a la vista
Japonès: Sushi, maki . . .
Embotits de Vic amb selecció de pans

POSTRES
Assortiment de pastissos

BARRA DE BEGUDES
Aigües minerals, refrescos, sucs
Vins Diferents D.O.
Cervesa nacional
Cava

35 €
Nen 18 €.

Tots els preus són amb IVA inclòs

Celebracions al jardí

OPCIONALS
Per afegir complements al menú o festa privada,
truqui al 93 395 14 02 i pregunti per l’Eduard
IDEES DE COMPLEMENTS
Postres
Celler
Decoració de les taules
Mostrar vídeo en una TV (Es recomana venir a provar-ho amb antelació
per possibles imprevistos en la reproducció)

LA FESTA PRIVADA
(Consultar prèviament disponibilitat)
Música (2h)
• En sessió o en USB amb la vostra pròpia ........................ 200 €
• Amb DJ ............................................................................... 300 €
Preu per copa durant la festa ........................................................... 5 €
Barra lliure durant 1:40h ...................................................... 8 €/persona

Les nits acaben a les 02:00 h.
Per a més temps, consultar.

Tots els preus són amb IVA inclòs

Celebracions al jardí

