
Menús per GrupsMenús per Grups

Per compartir
Amanida caprese (tomàquet, mozzarella, 

ruca, pesto d’alfàbrega)

Musclos a la marinera

Vitello Tonnato... vedella en rodanxes fines, 
tàperes, cogombre en vinagre, ruca i emulsió 

de tonyina

Provolone fos al forn de llenya, tomates sec, 
orenga i torrades

Segons a escollir
Prosciutto e funghi... salsa de tomàquet, 

mozzarella, pernil dolç, xampinyons, 
oli de tòfona 

Magret d’ ànec amb risotto de Gorgonzola i 
figues, balsàmic i avellanes

Orada a l'forn amb patates, albergínia i 
tomàquet

Ravioli de formatge de cabra i ceba 
caramel·litzada amb pesto de alfabrega i 

tomàquets secs

Postres a escollir
Semifreddo al cioccolato bianco...  
Xocolata blanca, ametlla i nous, 

coulis de maduixa

Macedònia de fruites fresques amb sorbet 
de llimona

Panna Cotta... Flam de llet sense ou amb 
vainilla i melmelada d’abricocs, crostons de 

brioix i coulis de maduixa

Tiramisú... 
Savoiardi, mascarpone batut, rom i cafe

Focaccia, ví i aigua

30€
IVA inclòs IVA incluidos

Per compartir
Amanida caprese (tomàquet, mozzarella, 

ruca, pesto d’alfàbrega)

Carpaccio de gambes amb maduixes, 
pistatxo, olivada i oli d'oliva verge extra

Vitello Tonnato... vedella en rodanxes fines, 
tàperes, cogombre en vinagre, ruca i emulsió 

de tonyina

Provolone fos al forn de llenya, tomates sec, 
orenga i torrades

Musclos a la marinera

Polpette... Mandonguilles de vedella, all, 
julivert, parmesà, salsa de tomàquet i 

escames de ricotta salada

Pizza Margarita con Atun...
Salsa de tomàquet, mozzarella, parmesà i 

alfàbrega

Pizza Quattro Formaggi e noci (bianca)... 
Mozzarella, manxec, gorgonzola, scamorza 

fumada, nous, mel

Fagottini di Pera... 
Farcit de pera, llavors de grosella, mantega, 

parmesà i pesto de nous

Postres a escollir
Semifreddo al cioccolato bianco...  
Xocolata blanca, ametlla i nous, 

coulis de maduixa

Macedònia de fruites fresques amb sorbet 
de llimona

Panna Cotta... Flam de llet sense ou amb 
vainilla i melmelada d’abricocs, crostons de 

brioix i coulis de maduixa

Tiramisú... 
Savoiardi, mascarpone batut, rom i cafe

Focaccia, ví i aigua

25€


