MENÚS DE COMUNIONS 2017

OPCIÓ 1

APERITIU INDIVIDUAL PICA-PICA A TAULA
Cassoleta amb tàrtar de salmó i alvocat
Twister F5 farcit de porros, llagostins, melòs de vedella, pernil ibèric i parmesà amb xopet de teriyaki
Caneló de mango tropical farcit de ceviche de gambes amb tocs cítrics
Yorkshire pudding farcit de mousse de foie caramel·litzat amb mores i cruixent de ceba
Llagostins amb fina crema de pernil ibèric i trufa de Morella
PRIMERS PLATS (a escollir un)
Cua de rap amb saltat de calamarsets sobre llit de tomàquet confitat amb alfàbrega
Llom de bacallà gratinat amb all i romaní sobre crema de pebrots escalivats
Lluç de Palangre farcit de “txangurro” amb salsa de musclos i flam d’escamarlans (SUPL. 4€)
SEGONS PLATS (a escollir un)
Milfulls de llom de vedella farcides de ragouth de bolets i llesques de pernil ibèric amb reducció de Pedro Ximènez
Muslo d’ànec en confit aromatitzat amb taronja i lleuger puré de moniatos i romer
Secret de porc ibèric cuinat al buit amb herbes del Port
Terrina de xai amb la seva reducció i graten de patata amb ceps i foie
POSTRES (a escollir un)
Mostillo de pinya amb gelat de coco i coulís de fruites del bosc
Coulant de xocolata negra amb crema anglesa
Sorbet de llimona amb menta
PASTISSOS DE COMUNIÓ (PER 1€ MÉS, CANVÏA’L PEL POSTRE):
Pastís semi-fred al gust (maduixa, xocolata, llimona, cítrics, mango, …) (SUPLEMENT 2€)
Pastís massini casolà de comunió (SUPLEMENT 2.2€)
BODEGA: Vi blanc Cèntum (D.O. Rueda), negre criança la Flor de Montsant (D.O. Montsant) i aigua.
Cava brut nature.
Cafès

Preu: 35€/persona + suplements (opcionals) + 10% d’IVA

MENÚ INFANTIL
PRIMER PLAT
Pizzes variades
Croquetes casolanes
Assortiment d’ibèrics
SEGON PLAT (a escollir un:)
Canalons de carn gratinats a l’emmental francés
Escalopa de porc amb pernil dolç i formatge acompanyades de patates xips
POSTRES
Igual que els adults o gelat (Mikolàpiz o similar)
BOSSA DE XUXES (cortesía de la casa)

Preu infantil: 20€/persona + 10% d’IVA
ACLARIMENTS
Servei de cambrers i cuiners inclosos.
Servei a partir de 30 persones. Si són menys comensals es pot venir a buscar el menjar.
S’ha d’escollir el mateix plat tothom.
Per a banquets superiors a 50 persones està inclòs un tast gratuït per a 2 persones i 1 infantil.
Servei de muntatge de taules i estovalles (ceràmica i roba). Les cadires es cobraran a 1€ cada una
La vestimenta de les cadires es cobrarà a 1.5 € cada una.
Desplaçament inclòs fins a 60 kilòmetres de perifèria de Tortosa.
A partir del 60è kilòmetre es cobrarà 1€/km
El menú es pot emportar (només el menjar), s’ha de venir a recollir: preu 26€+iva; infantil 15€+iva
Servei d’entrega a domicili(només el menjar) a partir de 25 persones. (Tortosa i 10 km perifèria)

