
 

 

MENU PICA 1 

 

Fusta de pernil ibéric amb coca torrada del Montseny 

Carpaccio de vedella amb formátge de cabra i boquet d’enciams 

Brandada de bacallà gratinat amb gambes  

Favetes saltejades amb calamars de costa 

Mini caneló de pollastre, foie i tòfona amb beixamel suau 

 

SEGONS PLATS A ESCOLLIR 

Bacallà al forn amb hummus, xips de carxofes i pernil ibéric 

Cuixa d’anec confitat amb peres, orellanes i salsa de mango 

Suprema de lluç a la cassola amb cloïsses i gules 

Galta de porc desossada al forn amb parmentier de patata  

 

POSTRES A ESCOLLIR 

Coulant de xocolata amb nous i xocolata tébia 

Escuma de iogurt Grec amb galeta i daus de fruita 

Milfulls farcit de crema de mascarpone 

Gelat de vainilla amb galeta crumble 

 

 

Vi negre i blanc Terra de Pau, cava Signat brut, aigua, pa i café 

28,00 € iva inclós 



 

 

MENU PICA 2 

 

Fusta de pernil ibéric amb coca torrada del Montseny 

Carpaccio de vedella amb torradas i formatge de cabra 

Brandada de bacallà gratinat amb gambes  

Favetes saltejades amb calamars de costa 

Ous estrellats amb patates, foie i oli de tòfona  

Mini caneló de pollastre, foie i tòfona amb beixamel suau 

 

SEGONS PLATS A ESCOLLIR 

Bacallà al forn amb hummus, xips de carxofes i pernil ibéric 

Cuixa d’anec confitat amb peres, orellanes i salsa de mango 

Suprema de lluç a la cassola amb cloïsses i gules 

Galta de porc desossada al forn amb parmentier de patata  

 

POSTRES A ESCOLLIR 

Coulant de xocolata amb nous i xocolata tébia 

Escuma de iogurt Grec amb galeta i daus de fruita 

Milfulls farcit de crema de mascarpone 

Gelat de vainilla amb galeta crumble 

 

Vi negre i blanc Terra de Pau, cava Signat brut, aigua, pa i café 

30,00 € iva inclós 



 

 

MENU PICA 3 

 

Fusta de pernil ibéric amb coca torrada del Montseny 

Carpaccio de meló amb daus de foie 

Brandada de bacallà gratinat amb gambes  

Favetes saltejades amb calamars de costa 

Ous estrellats amb patates, foie i oli de tòfona  

Mini caneló de pollastre, foie i tòfona amb beixamel suau 

Gambón a la planxa amb un toc de llimona 

SEGONS PLATS A ESCOLLIR 

Bacallà al forn amb hummus, xips de carxofes i pernil ibéric 

Cuixa d’anec confitat amb peres, orellanes i salsa de mango 

Suprema de lluç a la cassola amb cloïsses i gules 

Galta de porc desossada al forn amb parmentier de patata  

Entrecot de vedella de Girona a la planxa 

POSTRES A ESCOLLIR 

Coulant de xocolata amb nous i xocolata tébia  

Escuma de iogurt Grec amb galeta y daus de fruita 

Milfulls farcit de crema de mascarpone 

Gelat de vainilla amb galeta crumble 

 

Vi negre i blanc Terra de Pau, cava Signat brut, aigua, pa i café 

35,00 € iva inclós 



 

 

MENU PICA 4 

 

Fusta de pernil ibéric amb coca torrada del Montseny 

Carpaccio de meló amb daus de foie 

Favetes saltejades amb calamars de costa 

Brandada de bacalla gratinat amb gambes  

Musclos a l’allet amb encenalls de pernil ibéric 

Mini caneló de pollastre, foie i tòfona amb beixamel suau 

Gambon a la planxa amb un toc de llimona 

SEGONS PLATS A ESCOLLIR 

Bacallà al forn amb hummus, xips de carxofes i pernil ibéric 

Cuixa d’anec confitat amb peres, orellanes i salsa de mango 

Suprema de lluç a la cassola amb cloïsses i gules 

Galta de porc desossada al forn amb parmentier de patata  

Entrecot de vedella de Girona a la planxa 

POSTRES A ESCOLLIR 

Coulant de xocolata amb nous i xocolata tébia 

Escuma de iogurt Grec amb galeta y daus de fruita 

Milfulls farcit de crema de mascarpone 

Gelat de vainilla amb galeta crumble 

 

Vi negre i blanc Terra de Pau, cava Signat brut, aigua, pa i café 

40,00 € iva inclós 


