Aperitiu nº 1

Aperitiu
Aperitiu nº 2

CASAMENT ALCAÑIZ
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 patates

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 patates
Cloïsses a la marinera
Gambes a l’allet
Virutes de pernil
pernil
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Primers plats (a escollirescollir-ne un)

Meló con virutes de Pernil de Serón
Góndola de pinya tropical
tropical farcida de marisc amb salsa rosa y llagostins
Suprema de Lluç amb llagostins i cloïsses amb salsa verda
Medallons de rap i llagostins amb llàgrimes de pernil i pinya amb salsa rosa
Gambes a la planxa
Xarrup de llimona

Segons plats (a escollirescollir-ne un)

Confit d’ànec amb poma
Jarret de Vedella al paté amb patates parisines pèsols i xampinyons
Cuixa de be al forn (ternasco)
Melós de vedella amb salsa de bolets
Suquet de rap

Pastís Nupcial Massini
Rioja
a Castillo de Barquera i Cava brutAigües minerals, Refrescs, Vi Blanc “Alsina & Sardà”, Rioj
brut-Alsina & Sardà,
Cafès, Infusions, Carro de licors
InclouInclou- Servei de Música decoració floral, minutes i revestiment de cadires

Menú infantil

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

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

4750€
50€
50,50
50,50€
,50€
38,50
38,50€
,50€
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