MENU COLLES NADAL
Nº 1
ENTRANTS FREDS :_
Amanida de temporada
Pernil, llom i llonganissa
Assortit de formatges
ENTRANTS CALENTS:_
Mil full d’escalivada amb vinagreta de bolets
Musclos de roca
Calamars a la romana
Cargols amb centollo ( plat típic de la casa )
SEGONS A ESCOLLIR:_
Cabrit a la brasa ( plat típic de la casa )
Entrecot de vedella
Guisats del dia
Peix a la planxa
POSTRES :_
A escollir o pastis

Pa , vi de la casa ,cava de la casa ,aigües i cafè
NO ES COBRA PER SEPARAT GRUPS SUPERIOR A 8 PERSONES
NOTA : cal confirmar el numero de comensals amb 48h d’antelació
Ens reservem el dret d’ocupació
En cas que faltes algun comensal sense previ avis es cobrarà 10 per cadascun que
falti
El restaurant es reserva el dret de modificar algun plat

PREU 35 € IVA INCLOS
Reserves al :
972 202 424
<info@lamasiadelcabrit.com>

MENU COLLES NADAL
Nº2
ENTRANTS FREDS :_
Amanida de fruites i salmó
Pernil i llom
Escalivada amb anxoves
ENTRANTS CALENTS:_
Croquetes
Calamars a la romana
Escamarlans saltejats
Cargols amb centollo ( plat típic de la casa )
SEGONS A ESCOLLIR:_
Cabrit a la brasa ( plat típic de la casa )
Entrecot de vedella
Guisats del dia
Peix a la planxa
POSTRES :_
A escollir o pastis

Pa , vi de la casa , cava de la casa ,aigües i cafè
NO ES COBRA PER SEPARAT GRUPS SUPERIOR A 8 PERSONES
NOTA : cal confirmar el numero de comensals amb 48h d’antelació
Ens reservem el dret d’ocupació
En cas que faltes algun comensal sense previ avis es cobrarà 10 per cadascun que
falti
El restaurant es reserva el dret de modificar algun plat

PREU 38€ IVA INCLOS
Reserves al :
972 202 424
<info@lamasiadelcabrit.com>

Menú festes de nadal
Per anar picant
✓ Assortit ibèrics
✓ Mil full d’escalivada amb salsa de formatge
de cabra
✓ Caneló de pollastre i gambes
✓ Calamars a la romana
✓ Pop a la gallega
✓ Escamarlans a la planxa

Segons a escollir
✓ Cabrit a la brasa ( la nostra especialitat )
✓ Entrecot de vedella al gust
✓ Rostits del dia
✓ Peix del dia a la planxa
✓ Bacallà
Postres a escollir
Pa , aigües , infusions i cafès
Bodega vi D.O. i cava
Preu 40€ IVA inclòs

