
PRIMERS

Escudella de pagès amb galets de tota la vida (ració) 5,60 €               

Carn d'olla, molt complerta (ració) 12,00 €             

Escudella de pagès amb galets i  pilota (pilotetes petites) (ració) 8,00 €               

Canelons de carn casolans (3 peces la ració) 6,60 €               

Crema de marisc amb gambeta picada (ració) 9,00 €               

Croquetes de pollastre i pernil (10 peces) 5,60 €               

Pastís de bolets amb salsa xampinyons (ració) 7,00 €               

Còctel tropical amb cabdells, pinya i gambetes (en un bol) (ració) 6,90 €               

Còctel fet amb mitja pinya, gambetes, kiwi, caviar i salsa rosa (ració) 12,00 €             

Amanida de llagostins amb rovellons i la seva vinagreta de tòfones (ració) 19,50 €             

Amanida de llamàntol amb una vinagreta de tòfones (ració) 40,00 €             

SEGONS
Pollastre sencer de pagès farcit de la iaia (aprox.4 kgs/+-,10 racions) 

ESPECTACULAR. A PUNT PER TROSSEJAR AL CENTRE DE TAULA 95,00 €             

Mig Pollastre  de pagès farcit de la iaia (aprox.2 kgs/+-,5 racions) 55,00 €             

"Cochinillo" a la segoviana peça sencera (aprox. 8 racions)    110,00 €           

Filet de vedella sencer ( a punt per tallar) amb una salsa de porto i xampinyons,                                                                            

guarnició de farcells  d'espàrrecs verds i patata duquessa    (Aprox 10 racions) 150,00 €           

Jarret de vedella  rostit am  salsa de trompetes de la mort (ració) 7,30 €               

Fricandó de vedella guisat  amb ceps i  moixernons (ració) 7,30 €               

Llata de vedella guisada amb rovellons (ració) 9,90 €               

Pollastre de pagès rostit amb rossinyols típic del Mont-Bell (ració) 9,90 €               

Llagostins bullits o a la planxa amb salsa maionesa i romesco (6 peces) 23,00 €             

Espatlla de xai rostida amb cebetes i xampinyons (a la segoviana) (ració) 18,00 €             

Cabrit rostit al forn amb les seves patatetes (ració) 24,00 €             

Filet de vedella al gust (brasa, cafè parís, rocafort, xampinyons o pebre verd 25,00 €             

Entrecot de vedella al gust   (brasa, cafè parís, rocafort, xampinyons o pebre verd) (ració) 21,50 €             

       COMPLEMENTS
                    Coulant de xocolata pels llaminers (unitat) 6,10 €               

                                      Codonyat casolà, prova'l i repetiràs (hi ha varies mides) 800grs. 14,00 €             

                                              Gelat de bescuit amb crema  de xocolata negra (surten 8 porcions) 14,90 €             

                       Cava Brut Nature Espais Mont-Bell 12,00 €             

                                  IVA inclòs 

Dia 31= de 19:00h a 20:00h        Dia 1= de 13:00 a 14:00 h         Dia 6 de 13:00 a 14:00 h

AQUESTA CARTA REQUEREIX ENCÀRREC PREVI AL 935728100

Tel. 935728100        e-mail: montbell@mont-bell.es      www.espaismontbell.cat

                                  ESPECIAL  FESTES  NADALENQUES                                                     

                              ESPAI TAKE AWAY

Per els dies  31 Des i 1 Gener = dia 28 a les 12:00h  -   Per el  6 Gener= dia 1 a les 12:00h

 BONES FESTES I FELIÇ ANY NOU  

**MOLT IMPORTANT: NO PODREM ACCEPTAR ENCÀRRECS FORA DE PLAÇ**

Dia 24= de 17:00h a 18:00h      Dia 25= de 12:00h a 13:00h      Dia 26 de 13:00 a 14:00

Per els dies  24, 25 i 26 Desembre =  dia 21 a les 12:00h

**RECOLLIDES:  

**ÚLTIM DIA PER FER ELS ENCÀRRECS:


