
PICA PICA:
Assortiment embotits
Ensaladilla russa de l'Ana mari
Tataky de salmó amb maionesa de wasabi
Les braves
Croqueta de pernil iberic
Calamars a l’andalusa
Xips d’albergínia amb mel i parmesà
Tires de pollastre
POSTRE:
NY cheesecake
INCLOU:

Aigua i Vi cada 3 persones
Vinya d’en Grec, D.O. Conca de barberà



(per persona)
IVA inclòs

NOTES:
Servei de DJ, 2 hores: 250€
Hora adicional de servei de bar: 200€ (aquesta hora es compta a partir de la 1:45h, màxim ﬁn les 2:45h)
Lloguer audiovisual: pantalla i projector: 30€ prèvia reserva.
Lloguer música: buﬂes amb bluetooth, i 2 llums, 120€


PICA PICA:
Pernil Ibèric amb pa amb tomàquet
Calamars a l’andalusa
Tàrtar de salmó
Xips d’albergínia amb mel i parmesà
SEGON A ESCOLLIR
Melòs de vedella amb puré de forquilla
Peix fresc de temporada amb fricandó de verdures
POSTRE:
Tatin de poma amb gelat de mascarpone
INCLOU:

Aigua i ampolla de vi cada 3 persones
Portell, D.O Conca de barberà



(per persona)
IVA inclòs

NOTES:
Servei de DJ, 2 hores: 250€
Hora adicional de servei de bar: 200€ (aquesta hora es compta a partir de la 1:45h, màxim ﬁn les 2:45h)
Lloguer audiovisual: pantalla i projector: 30€ prèvia reserva.
Lloguer música: buﬂes amb bluetooth, i 2 llums, 120€


PICA PICA:
Pernil Ibèric amb pa amb tomàquet
Calamars a l’andalusa
Tàrtar de tonyina
Croquetes de pernil ibèric
Xips d’albergínia amb mel i parmesà
SEGON A ESCOLLIR
Lluç a la Donostiarra amb favetes baby
Costella de vedella a baixa temperatura
POSTRE:
Brownie de xocolata blanca amb festucs, fondant i gelat d’avellanes
INCLOU:

Aigua i ampolla de vi cada 3 persones
Ostatu blanc o negre, D.O. Rioja



(per persona)
IVA inclòs

NOTES:
Servei de DJ, 2 hores: 250€
Hora adicional de servei de bar: 200€ (aquesta hora es compta a partir de la 1:45h, màxim ﬁn les 2:45h)
Lloguer audiovisual: pantalla i projector: 30€ prèvia reserva.
Lloguer música: buﬂes amb bluetooth, i 2 llums, 120€


PICA PICA:
Pernil Ibèric amb pa amb tomàquet
Calamars a l’andalusa
Tataki de salmó amb maionesa de wasabi
Arròs melós amb ceps
SEGON (a escollir):
Bacallà a la Muselina d’all negre
Melós de galta ibèrica amb parmentiere trufat
POSTRE:
Biscuit de turró amb xocolata fondant
INCLOU:

Vi i Aigua cada 3 persones
Ramon Bilbao, Rioja i Rueda



(per persona)
IVA inclòs

NOTES:
Servei de DJ, 2 hores: 250€
Hora adicional de servei de bar: 200€ (aquesta hora es compta a partir de la 1:45h, màxim ﬁn les 2:45h)
Lloguer audiovisual: pantalla i projector: 30€ prèvia reserva.
Lloguer música: buﬂes amb bluetooth, i 2 llums, 120€


PICA PICA:
Pernil Ibèric amb pa amb tomàquet
Tataki de salmó amb maionesa de wasabi
Croquetes de poma i gorgonzola
Calamars a l'andalusa
Anxoves de santonya ‘00
Bombons de foie
SEGON (a escollir):
Suprema de turbot al forn amb patates panadera
Filet de vedella amb salsa perigueau i parmentier
POSTRE:
Milfulls de crema cremada
INCLOU:

Aigua i ampolla de vi cada 3 persones
Ramon Bilbao ( D.O Rioja)
Afortunado (Verdejo D.O Rueda)



(per persona)
IVA inclòs

NOTES:
Servei de DJ, 2 hores: 250€
Hora adicional de servei de bar: 200€ (aquesta hora es compta a partir de la 1:45h, màxim ﬁn les 2:45h)
Lloguer audiovisual: pantalla i projector: 30€ prèvia reserva.
Lloguer música: buﬂes amb bluetooth, i 2 llums, 120€

