NIU

COQUELET

A COMPARTIR
Ous de primera posta sobre niu de patates,
cruixent de xistorra i padrons

A COMPARTIR
Raves de pollastre de corral
amb maioneses de Chipotle i curri verd

Calamars a l’andalusa
amb maionesa d’olives Kalamata

Ous fregits de gallines camperoles
amb xipirons a l’andalusa i salsa tàrtara

Croquetes d’ou de Calaf i pebrots piquillo

Croquetes pures ibèriques

Arròs de verdures de temporada

Roll de pasta fresca a la jardinera amb salsa arrabiata

A TRIAR
Roast beef amb verdures saltejades en la seva propia maionesa
o
Daus de lluç amb wakame i maionesa de miso

A TRIAR
Coquelet de corral rostida
amb salsa agradolça i arròs delicia
o
Lluç a 69, salsa verda marina i navalles

Xocolata, gelat after eight i làmines de xocolata
Pa
Aigua
Vaya Pasada (vi blanc) o Arienzo Crianza (vi negre)
Cafè o infusió

Xoco L’EGGS
Pa
Aigua
K-naia (vi blanc) o Arienzo Crianza (vi negre)
Cafè o infusió

POTA BLAVA
A COMPARTIR
Ous estrellats de gallina pota blava amb patates i pernil ibèric
Tataki de tonyina vermella amb matisos umami
Arròs mar i muntanya amb tataki de ploma ibèrica
Guacamole pur al moment amb “tortitas” fregides
A TRIAR
Llom de vaca vella amb pebrots del piquillo i patates
o
Llobarro en papillote amb mantega d’herbes i verdures al vapor
Pastís de llimona i gelat de violetes
Pa
Aigua
Viña Cimbrón Sauvignon (vi blanc) o Briego vendimia seleccionada (vi negre)
Cafè o infusió

POCHÉ

CALAF

A COMPARTIR
Xips de iuca amb cremòs de formatge,
ciboulette i tàperes
Broqueta de secret ibèric amb salsa tikka masala
Amanida de quinoa, amarant i mató
Ous del purgatori
Patates emmascarades L'EGGS
Hummus amb zumaque i papadum cruixent
Gotet de crema d'albergínia i iogurt, zumaque i
pipes garrapinyades
Calamars saltejats amb patates L'EGGS, alls tendres,
padrons i salsa tàrtara

A COMPARTIR
Crema de carxofes amb les seves chips cruixents
Daus de salmó marinat amb kimchi i festucs
Mini burger de pulled pork amb coleslaw
i salsa barbacoa
Torradeta amb llom de sardina fumada, tomàquet
confitat i farigola

Pastís de poma amb gelat de poma rostida
i nata muntada
Pa
Aigua
Vaya Pasada (vi blanc) o Arienzo Crianza (vi negre)
Cafè o infusió

A TRIAR
Filet ibèric a la brasa amb puré ibèric
en el seu propi suc
o
Ventresca de tonyina amb pak choi
Pastís de poma amb gelat de poma rostida
i nata muntada
Pa
Aigua
K-naia (vi blanc) o Arienzo Crianza (vi negre)
Cafè o infusió

BARRA LIBRE
PREMIUM

ESTÁNDAR

(inc. refrescos/zumos)

(inc. refrescos/zumos)

Absolut
Hendrick's
Bulldog
Flor caña
Johnnie Walker Black Label
Jack Daniels

Moskovskaya
Seagram's
Beefeater
Brugal
J&B
Ballantine's

1ª hora: 27 € / pax
2ª hora: 19 € / pax

1ª hora: 22 € / pax
2ª hora: 17 € / pax

REFRESCOS

NO DESTILADOS

Coca Cola normal, zero y light
Fanta de limón y naranja
Nestea limón
Aquarius limón
Sprite
Zumo de piña, naranja y melocotón
Tónica Royal Bliss
Agua y agua con gas

(inc. refrescos/zumos)

5 € / pax / hora
Con Estrella o,3 de barril + 3 € /pax/ hora

Xic Blanc Agustí Torelló
Vaya Pasada
Martín Códax
Arienzo Crianza Marqués de Riscal
Atrium
Miros de Ribera

12 € / pax / hora

COPES
(grups de mín. 20 pax)

PREMIUM
Absolut, Hendrick’s, Bulldog, Flor de caña, Johnnie Walker Black Label,
Jack Daniels

ESTÀNDARD
Moskovskaya, Seagram’s, Beefeater, Brugal, J&B, Ballantine’s

COPA DE CAVA BENVINGUDA
Cava Agustí Torelló Mata Brut Reserva

APERITIU I BEGUDA DE BENVINGUDA
Copa de: Cava Agustí Torelló Mata, copa de Arienzo Criança Marqués de
Riscal, Xic Blanc d’Agustí Torelló Mata, refresc, suc o aigua
Olives i patates

