NOMÈS
PER TÚ

Nomès per tú és un espai de Les Terrasses de Sant
Romà

dissenyat

especialment

per

a

que

puguis

celebrar el teu esdeveniment de la manera més
especial.

Tant si et cases, com si celebres una comunió, un
bateig o un aniversari, Nomès per tú et brinda
l'espai i la gastronomía que necessites en un entorn
privilegiat.

L'ESPAI

CARRETERA BADALONA A MOLLET B-500, KM 4
08391 TIANA
L’entorn

natural

que

rodeja

el

restaurant

de

Les

Terrasses de Sant Romà el fa un lloc idoni per dur-hi a
terme la teva celebració.

Situats a Tiana, estem rodejats de naturalesa, molt a
prop de la Cartoixa de Montalegre i amb vistes a tota
Barcelona.

Comptem amb tres espais
ben

diferenciats

connectats

al

temps:
El menjador amb capacitat fins a 72 persones.
La terrassa amplia i íntima.
El jardí, ample, mimat i amb personalitat.

i

mateix

LA
GASTRONOMÍA

La nostra oferta gastronòmica está elaborada amb tota
la cura i amor del del nostre equip, per satisfer el
paladar dels convidats.
Seleccionem productes frescos i de qualitat per als
nostres plats. A més, en la mesura del possible primem
els ingredients de proximitat.

MENÚ
48 € IVA INC.

ENTRANTS
Amanida de llagostins de Sant Carlos amb vinagreta de sidra, oli de romaní FET A CASA,
olives DE KALAMATA, pinyons i prunes macerades amb Oporto.
Amanida amb assortit de formatges i fruits secs amb un toc de REDUCCIÓ DE Pedro
Ximènez i oli d'alfàbrega fet a casa.
Amanida amb encenalls de foie i panses de Corint reposades amb vi SAUTERNES. | +3€
Amanida amb llamàntol, pètals de temporada i vinagreta de l’àvia. | +5€
Salmorejo cordovès amb encenalls de pernil ibèric i caviar de fruits vermells.
Crema de porro amb cruixent de pernil ibèric i perfum de tòfona blanca.
Caneló gran amb ceps.

MIRA EL VÍDEO

SORBET
sorbet De llimona amb menta del nostre hort.
sorbet De mandarina.

PRINCIPAL
Filet de porc ibèric amb un toc de brasa i mostassa a l’antiga.
suquet de rap i lluç amb cloisses i gambes vermelles. | +4€
Rostit de canyó black angus amb salsa colada i moixernons.
Filet de vedella amb salsa d’Oporto i nous. | +4€
Ànec a la taronja.
Rap a la marinera amb gambes vermelles. | +4€
Llom de bacallà d’Islàndia a l’empordanesa.

MIRA EL VÍDEO

Filet de llobarro al forn amb les seves patates i ceba de figueres.

POSTRE
Pastís commemoratiu A TRIAR: Sacher, massini, browniE o altres.

CELLER
vi blanc d.o. alella
Vi Negre a triar: Empordà Finca Olivardots, Rioja Viña Pomal,
Ribera Duero Legaris Roure
Cava Titiana

MIRA EL VÍDEO

MIRA EL VÍDEO

APERITIU
20 € IVA INC.

BARRA DE BEGUDES
Cava
Vins diferents d’Alella, Rioja i Ribera del Duero
Vermuts Espinaler
Cerveses, refrescos i sucs

FREDS
Pernil ibèric tallat a mà sobre pa de vidre i oli d’oliva verge arbequina.
MIRA EL VÍDEO
Pedro Ximènez solidificat pel nostre xef amb foie.
Escuma de xoriço ibèric.

MIRA EL VÍDEO

Tapa d’escalivada feta a la llenya.

MIRA EL VÍDEO

Matrimoni d’anxova del Cantàbric i seitó.
MIRA EL VÍDEO
Tàrtar de fuet.
Caviar d’albergínia amb cigrons.

MIRA EL VÍDEO

MIRA EL VÍDEO

CALENTS
MIRA EL VÍDEO
Fideuà De les terrasses amb el seu allioli fet a casa.
MIRA EL VÍDEO
Arròs de romaní del nostre hort amb boletus.
Mini croquetes fetes a casa.

MIRA EL VÍDEO

Calamars a l’andalusa amb maionesa cítrica.

MIRA EL VÍDEO

MIRA EL VÍDEO

LA FESTA

BARRA LLIURE | 2 HORES
COMBINATS. SEGRAMS, BOMBAY, BALLENTINES
BARRA AMB BEGUDES: REFRESCOS, CERVESES, VERMUTS I CAVA
LICORS
SUCS

20 € IVA INC.

DJ | 2 HORES
350 € IVA INC.

BUFET DE PASTES I FRUITES
DURANT LA FESTA
5 € / PAX IVA INC.

DECORACIÓ FLORAL A LES TAULES
DES DE 28 € CADA CENTRE

