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MENÚ DE NADAL GRUPS 
(Tots inclouen servei de cava amb les postres) 

 

MENÚ NADAL 1    42,50€ 

Entrant tradicional amb: 
 Amanida verda, Penjat d’embotits de Planoles, 

Croqueta casolana gegant C.O., Truita de la casa i Fideuà de fideus prims 
 Torrades amb tomàquet 

Pollastre rostit amb prunes  o  Supremes de llobarro al forn amb patates 

Crema catalana 

Pa, vi, aigua mineral, 
cava amb les postres i 

Cafè  

*** 

 

MENÚ NADAL 2 49,50€ 

Amanida de favetes tendres amb gírgoles i gambetes 

Espatlla de be al forn 

Lioneses amb crema de xocolata calenta 

Pa, vi, aigua mineral, 
cava amb les postres i 

Cafè  

*** 

 

MENÚ NADAL 3       50,50€ 

De primer per compartir: 

Xatonada amb bacallà, anxoves i tonyina - Trinxat de col estil Cerdanya amb rosta 

Truita de patata dolça i ceba  - Favetes tendres amb rossinyols i pernil ibèric  

i  Xipirons de platja amb ceba confitada. 

Bistec de vedella al pebre verd    o   Calamarcets a la planxa amb guarnició 

Bescuit glacé amb crema xocolata calenta 
 

Pa, vi, aigua mineral, 
cava amb les postres i 

Cafè  

*** 
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MENÚ NADAL 4 52,00€ 

Pica pica amb 7 variants: 
Pernil ibèric amb embotits de Planoles, 

Cabdells amb anxova del cantàbric, Croqueta de carn d’olla, 
Crostada de xampinyons, Bunyols de bacallà, 

Botifarra esparracada amb mongetes i Fideuà de fideus prims amb allioli 

Fricandó amb moixernons 

Rebosteria variada 

Pa, vi, aigua mineral, 
cava amb les postres i 

Cafè  

 

*** 

 

 

MENÚ NADAL 5 55,00€ 

Còctel tropical de marisc amb pinya i gambetes 

Entrecot de vedella a la brasa amb guarnició 

Gelat de crocant 

Pa, vi, aigua mineral, 
cava amb les postres i 

Cafè  

 

*** 

 

MENÚ NADAL 6 56,00€ 

Suprema de lluç  a la donostiarra 

Pollastre de pagès rostit amb rossinyols 

Polvorons, torrons i neules 

Pa, vi, aigua mineral, 
cava amb les postres i 

Cafè  

*** 
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MENÚ NADAL 7 59,00€ 

Amanida de llagostins 
amb vinagreta de tòfones 

Medalló d’entrecot de bou al Cafè de Paris 

Lioneses amb xocolata 

Pa, vi, aigua mineral, 
cava amb les postres i 

Cafè  

*** 

 

MENÚ NADAL 8 63,00€ 

Ibèrics, anxoves de l’Escala, rotllet de salmó amb tàrtar, bunyols 

 de bacallà, xipirons fregits i calamars a la romana. 
Coca torrada amb tomàquet 

Llagostins a la planxa dues salses  o   Jarret de vedella amb trompetes de la mort 

Rebosteria variada 

Pa, vi, aigua mineral, cava amb les postres i 
 Cafè  

**** 

 

 

 

         Servei de licors  4,60 € - Servei de combinats 8 € - Servei de Gintònics 15 € 

Per grups superiors a 15  comensals si el segon plat es a triar cal escollir amb antelació 
Disposem de menús infantils a 25 € 

Condicions:  

Es faran aquests menús per grups superiors a 10 persones. S’han de confirmar els 
comensals 3 dies abans de la celebració. Tenir en compte de que en cas d’anulació de 

comensals el mateix dia de la celebració, no es descomptaran de la factura.  

S’haurà de fer la reserva avançant un 30% del total mitjançant transferència, targeta 
bancària o efectiu a les nostres instal·lacions. 

*Si s’han de fer menús especials per celíacs, diabètics, etc, s’ha d’avisar al fer la reserva. 

PREUS AMB IVA INCLÒS 
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