Masia Restaurant

CAN PAU TORRENTS
des de 1972

MENÚ 1

43€

per picar

Croquetes de gorgonzola i carbassó, Calamars a la romana,
Saltat de fesolets amb panxeta i calamars, Coca recapte amb
sardina fumada.

a triar
Galta de porc rostida.
Calamarcets de platja.
postres
Bescuit amb xocolata calenta o Coca de Llavaneres.
Coca de pa de vidre.
Aigua Mineral.
Vins del Penedès Xino-Xano by Oriol Rosell / Cafès.

MENÚ 2

46€

per picar
Albergínies fregides a la mel, Piquillos amb brandada i nage
(crustacis), Morcilla de Burgos amb poma i ceba cruixent,
Tàrtar de tonyina.
a triar
Melós de vedella, parmentier i suc de rostit.
Lluç al forn.
postres
Cheesecake o Tarta de poma.

Coca de pa de vidre.
Aigua Mineral.
Vins del Penedès Xino-Xano by Oriol Rosell / Cafès.

iva inclos

MENÚ 3

52€

per picar
Carpaccio de carbassó amb anacards, formatge de cabra
i menta, Croquetes de pernil ibèric, Foie mi cuit amb chutney
de litxis, Ous fregits amb llagostins a l’allet suau.
a triar
Morro de bacallà amb ratatuille i pilpil de farigola.
Filet a la brasa amb rosti de patata i salsa de tòfona.

postres
Escuma de crema catalana o Carpaccio de pinya amb coco.
Coca de pa de vidre.
Aigua Mineral.
Vins del Penedès Xino-Xano by Oriol Rosell / Cafès.

25€

MENÚ
INFANTIL
Macarrons i
Pollastre arrebossat.

postres
Gelat

Coca de pa de vidre.
Aigua o refresc.

iva inclos

ESPECIFICACIONS
• Els menús són vàlids per a grups de mínim 8 persones.
• És possible intercanviar plats entre menús, canviar el postre per
pastís i fer menús personalitzats.
• La quantitat de vi inclòs en el menú és la d’una ampolla cada 3
persones. Es tindrà en compte que les persones que no consumeixin
vi podran demanar 2 consumicions, incloses en el preu del menú.
• Per una millor organització i servei, suggerim que els plats principals
siguin escollits amb antelació.
• Perquè la reserva quedi formalitzada, s’haurà d’abonar el 30% de
l’import en concepte de paga i senyal.
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Si desitgen fer algun canvi o que els hi preparem quelcom diferent,
no dubtin a consultar-nos.

