RESERVES: CARRER MARESME, LOCAL 5, CC SANT JORDI· 08480 L’AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA) · TEL. 93.269.6658
Pa de coca amb tomàquet restregat i oli verge d’oliva

QUEIXALADES I PLATETS PER COMPARTIR
Bola de cabra, confitura de piquillo, ceba caramel·litzada i cruixent de pernil
Croqueta "La Perla Negra"
Les braves del Sifonet
Taco mexicà de botifarra de La Garriga
Timbal de mango i foie torrat amb Teriyaki i ceba cruixent

SEGON A ESCOLLIR
Ou trencat amb xistorra, ceba caramel·litzada i patates de pobre
Magret d'ànec amb fruita rostida i salsa de vi Ruby
Foie de l'Empordà, patates emmascarades, bolets confitats i ou de guatlla
Nuggets de lluç fets a casa amb toc d'oliva verda i salsa de vermut blanc i cítrics

POSTRES a escollir
Sandvitx de xocolata extra-cruixent amb oli d’oliva i sal Maldon
Sorbet de mandarina amb menta
Gelat de Ferrero Rocher
Éclair amb nata i maduixes
.....................
Cafè o infusió

24€

IVA inclòs
CONDICIONS ESPECIALS:
- Menú mínim per a 4 persones.
- És necessària la confirmació dels comensals amb 72 hores hàbils d'antelació.
- Les possibles modificacions en quant als comensals o el contingut del menú s’hauran de comunicar mínim 48 hores abans
de l’esdeveniment.
- No queda inclòs el mobiliari
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RESERVES: CARRER MARESME, LOCAL 5, CC SANT JORDI· 08480 L’AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA) · TEL. 93.269.6658
Pa de coca amb tomàquet restregat i oli verge d’oliva

QUEIXALADES I PLATETS PER COMPARTIR
Bola de cabra, confitura de piquillo, ceba caramel·litzada i cruixent de pernil
Croqueta de cua de bou amb crumble i maionesa d'all negre i xocolata
Les braves del Sifonet
Tempura japonesa de gambes, sípia i verduretes
Mandonguilles de porc Duroc amb Teriyaki, gamba i bola d'arròs japonès

SEGON A ESCOLLIR
Ou trencat amb pernil de gla, pebrots de Padrón, pebre vermell de La Vera i patates de pobre
Tataki de tonyina amb pinya osmotitzada i vinagreta de Wasabi
Pollastre Teriyaki amb foie i espinacs
El nostre Chow Mein de filet de vedella (amb opció vegana)

POSTRES a escollir
Sandvitx de xocolata extra-cruixent amb oli d’oliva i sal Maldon
Sorbet de mandarina amb menta
Gelat de Ferrero Rocher
Éclair amb nata i maduixes
.....................
Cafè o infusió

29€

IVA inclòs
CONDICIONS ESPECIALS:
- Menú mínim per a 4 persones.
- És necessària la confirmació dels comensals amb 72 hores hàbils d'antelació.
- Les possibles modificacions en quant als comensals o el contingut del menú s’hauran de comunicar mínim 48 hores abans
de l’esdeveniment.
- No queda inclòs el mobiliari

