MENÚ
26-12-2021

■ Aperitiu de benvinguda

Primer a escollir
■ Caneló XXL de pollastre de corral
o
■ Crema de marisc

Segon a escollir
■ Llom baix de vedella a la brasa amb pebrots del piquillo confitats i patates fregides
o
■ Cua de rap amb "chutney" d'albergínia

Postre a escollir
■ Coulant de xocolata
o
■ Lemon pie

Begudes
Vi blanc Vinícola de nulles 100 veremes, DO Tarragona
Vi negre Xipella, DO Conca de Barberà
Aigua i Café

45,00 €

* Cava, neules i torrons
** i per 4,5€ 1/2 gintònic de KUBICAL **
Opció nens
Canelons de carn, postre i refresc

15,00 €

- Les begudes no incloses es facturaran a part -

MENÚ
31-12-2021

■ Aperitiu de benvinguda

Primers per compartir
■ Amanida amb pernil d'ànec i fruits secs
■ Torradetes amb salmó fumat, mantega i llimona
■ Llagostins en tèmpura amb salsa especial
■ Sortit de formatges ben acompanyat
■ Pernil ibèric amb pa de vidre
■ Tartar de tonyina

Segon a escollir
■ Rèmol a la brasa amb xips de carxofa i toàquets especiats
o
■ Filet de bou amb cebetes caramel·litzades

Postre
■ Tatin de poma amb gelat de vainilla

Begudes
Vi blanc Núria de Montargull, DO Penedès
Vi negre Enate, DO Somontano
Cava Brut Nature Miquel Pons
Aigua i Café
* Raïm, neules, torrons…i CAMPANES DE LA CATEDRAL
** i per 4,5€ 1/2 gintònic de KUBICAL **
- Les begudes no incloses es facturaran a part -

78,00 €

MENÚ
01-01-2022

■ Aperitiu de benvinguda

Primers a escollir
■ Amanida de formatge de cabra, melmelada de tomàquet i moresc
o
■ Crema de carxofa

Segons a escollir
■ Tronc de bacallà amb trinxat d'espinacs
o
■ Crepe d’ànec confitat amb cacauets

Postres
■ Carpaccio de pinya amb gelat de coco
o
■ Brownie casolà

Begudes
Vi blanc Valdubon joven verdejo, DO Rueda
Vi negre Xipella, DO Conca de Barberà
Cava, Aigua i Café

40,00 €
** i per 4,5€ 1/2 gintònic de KUBICAL **
Opció nens
Miniburguer completa, gelat i refresc

15,00 €

- Les begudes no incloses es facturaran a part -

