CASAME NT CALANDA
Aperitiu nº 1
Copa de cava
Refrescs variats
Olives
Patates xips
Fideuada
Daus de formatge i codony
Coca de escalivada i anxoves
Croquetes casolanes
Calamars a la romana
Xoricets a la brasa
Daus de truita de patata
Aperitiu nº 2
Copa
Copa de cava
Refrescs variats
Olives
Patates xips
Fideuada
Daus de formatge i codony
Coca de escalivada i anxoves
Croquetes casolanes
Calamars a la romana
Xoricets a la brasa
Daus de truita de patata
Cloïsses a la marinera
Gambes a l’allet
Virutes de Pernil
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Primers plats (a escollirescollir-ne un)
Mariscada amb dues salses ( llagosta, escamarlans, gambes i cloïsses)
cloïsses)
Peixet fregit amb tàrtara i romesco( lluç, nero, filet de llenguado, anelles de calamar i gambes)
Meló con virutes de pernil Ibèric
Llamàntol amb dues salses
Medallons de rap i llagostins amb llàgrimes de meló i pinya amb salsa rosa
Llagostins seleccionats
seleccionats de Tunísia a les tres salses
Xarrup de llimona

Segons plats (a escollirescollir-ne un)

Espatlleta de cabrit a la Segoviana
Roosbeaf amb farcellet de mongetes, pastanaga baby i patata anglesa
Filet de Vedella al Oporto amb bolets i cebetes
Vedella Melada
Melada amb Salsa de bolets
Pastís Nupcial Massini
brut--Alsina & Sardà,
Aigües minerals, Refrescs, Vi Blanc “Alsina & Sardà”, Rioja Castillo de Barquera i Cava brut
Cafès, Infusions, Carret de licors
InclouInclou- 1 hora de música, Decoració floral, Minutes, Revestiment
Revestiment en les cadires

Menú infantil

Canalons Rossini
Rossini o macarrons gratinats
Pollastre al forn o escalopa amb patates
Pastís Nupcial
Gelat
Aigües minerals i refrescs
refrescs

Preu amb aperitiu nº 1
Preu amb aperitiu nº 2
Preu
Preu sense aperitiu

61,00€
61,00€
64,00€
64,00€
52,00€
52,00€
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