CÒCKTAIL A
- Formatge macerat amb oli
- Olives
- Ametlles fregides a la sal
- Cullereta amb farcellet de salmó fumat farcit de salsa tártara, dau de pa fregit i
balsàmic de mòdena
- Croquetes d’albergínia i formatge de cabra sobre melmelada de ceba a l’Oporto
- Daus de truita de patata
- Paelleta de gratinat de marisc
- Mini-crep farcit d’ànec confitat i compota de pera a la salsa d’Oporto
- Cors de carxofes saltejades a l’allet amb sal de pernil ibèric
- Paelleta individual de fideuà amb allioli
BODEGA: Refrescos, aigua i vi negre criança D.O.Terra Alta
Cava brut nature

CÒCKTAIL B
- Formatge macerat amb oli
- Olives
- Ametlles fregides a la sal
- Assortiment de croquetes selectes (de bolets, de bacallà, de sobrasada i mel, de
formatge de cabra i albergínia i de marisc)
- Daus de truita de patata
- Pebrot del piquillo arrebossat i farcit de brandada de bacallà i crema mallorquina
- Xopet de crema de llamàntol amb encenalls de llagostins
- Dau de bacallà gratinat a la muselina d’allioli amb llit de pebrots vermells
confitats
- Ravioli de pasta Won-ton farcit d’ànec i bolets de temporada a la crema de ceps
- Mini-cassoleta individual de llagostins de la Ràpita a l’allet
BODEGA: Refrescos, aigua i vi negre criança D.O.Terra Alta.
Cava brut nature
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CÒCKTAIL C
- Formatge macerat amb oli
- Olives
- Ametlles fregides a la sal
- Cullereta amb farcellet de salmó fumat farcit de salsa tártara, dau de pa fregit i
balsàmic de mòdena
- Croquetes d’albergínia i formatge de cabra sobre melmelada de ceba a l’Oporto
- Xampinyons al pesto amb virutes de parmesà
- Pebrot del piquillo arrebossat i farcit de brandada de bacallà i crema mallorquina
- Mini-crep farcit d’ànec confitat i compota de pera a la salsa d’Oporto
- Cors de carxofes saltejades a l’allet amb sal de pernil ibèric
- Dau de bacallà gratinat a la muselina d’allioli amb llit de pebrots vermells
confitats
- Ravioli de pasta Won-ton farcit de llagostins de la Ràpita i bolets de temporada a
la crema Martini
- Plateret de fideuà de marisc amb allioli
BODEGA: Refrescos, aigua, vi negre criança D.O.Terra Alta i cava brut nature

BODEGA AMB SUPLEMENT:
Vi negre D.O. Rioja criança (1€)
Vi negre D.O. Terra Alta Avus criança (1.5€)
Cava Joan Sardà Brut Reserva (1.7€)

A TOTS ELS CÒCKTAILS ES PODEN AFEGIR MÉS PICADES O FER CANVIS
A GUST DEL CONSUMIDOR

ACLARIMENTS
Hi ha d’haver un mínim de 35 comensals.
Servei de muntatge de taules , estovalles de roba, vaixella de vidre i ceràmica.
Servei de cambrers i cuiners inclosos.
Servei d’entrega i recollida inclòs.
Acceptem tot tipus de suggeriments o canvis.
Desplaçament inclòs.
Aquest còcktail es servirà exclusivament a peu dret.

