
MENÚS DE NADAL PER GRUPS
A PARTIR DE 8 COMENSALS



MENÚ PAULA

PRIMERS PLATS (a escollir)

Rigatoni (maxi macarrons) de muntanya amb bolets de temporada
Sopa de peix amb fideus, gambes, musclos i cloïsses

Amanida amb canonges, formatge fresc, figues “coll de dama” i nous
Canelons de rap I lluç amb bexamel de carabinero

Pollastre rostit amb prunes, poma i pinyons
Orada al forn amb verdures

Fideuà amb gambetes i allioli
Secret de porc amb salsa de xampinyons I patates especiades

Crema catalana
Gelat de llimona amb maduixes i anius

Mas Tarroné blanc (DO Terra Alta)
Mas Tarroné negre (DO Terra Alta)

Aigua mineral
Cafè o infusió

Xupitos convida la casa

SEGONS PLATS (a escollir)

POSTRES CASOLANS ( a escollir)

BEGUDES INCLOSES

35€



POSTRES CASOLANS ( a escollir)

Mas Tarroné blanc (DO Terra Alta)
Mas Tarroné negre (DO Terra Alta)

Aigua mineral
Cafè o infusió

Xupitos convida la casa

BEGUDES INCLOSES

 

 

 

 

MENÚ DAVID

ENTRANTS PER COMPARTIR

Amanida d´alvocat amb fruits vermells, fruits secs i pinya
Patates braves amb salsa picantona
Tempura de verdures amb romesco

Croquetes de pernil ibèric
Musclos al vapor amb allioli de poma escalivada

Pà torrat amb tomàquet

Arròs al forn amb bolets i herbes aromàtiques
Medallons de vedella feta a la pedra amb ximixurri I patates fregides

Llobarro fornejat amb soja

Tartaleta de lemon pie
Gelat d´straciatella

SEGONS PLATS (a escollir)

40€



POSTRES CASOLANS ( a escollir)

   MENÚ ALBA

45€

Mas Tarroné blanc (DO Terra Alta)
Mas Tarroné negre (DO Terra Alta)

Aigua mineral
Cafè o infusió

Xupitos convida la casa

BEGUDES INCLOSES

Bunyols de bacallà amb salsa pil pil
Ous amb pernil ibèric

Calamars a la romana amb allioli negre
Amanida de tomàquet de temporada amb mozzarella y oli de pesto

Calamarsons fregits 

Pà torrat amb tomàquet

Entrecotte de vedella a la brasa amb patates i boniato al forn
Paella marinera 

Arròs caldós a la marinera
Salmó amb salsa de mostassa antiga i espàrrecs bladers

Duet de sandvitxos de “Chips Ahoy” amb gelats variats
Pastís de cheescake amb fruits vermells

SEGONS PLATS (a escollir)

ENTRANTS PER COMPARTIR



POSTRES CASOLANS ( a escollir)

 
  

 

 

 

   MENÚ LAIA

50€

Mas Tarroné blanc (DO Terra Alta)
Mas Tarroné negre (DO Terra Alta)

Aigua mineral
Cafè o infusió

Xupitos convida la casa

BEGUDES INCLOSES

La bomba de la Barceloneta 
Croquetes de pernil ibèric

Musclos a la marinera
Calamars a la romana amb allioli negre

Seitons fregits

Pà torrat amb tomàquet

Arròs negre amb cloïsses i calamarsons
Bacallà al forn amb allioli gratinat

Filet de vedella fet a la llosa amb la seva guarnició

Milfulles amb crema de vainilla y maduixes
Souflé de xocolata amb gelat al gust (espera 10min)

SEGONS PLATS (a escollir)

ENTRANTS PER COMPARTIR



POSTRES CASOLANS ( a escollir)

Mas Tarroné blanc (DO Terra Alta)
Mas Tarroné negre (DO Terra Alta)

Aigua mineral
Cafè o infusió

Xupitos convida la casa

BEGUDES INCLOSES

 

 

 

 

MENÚ ARIADNA

ENTRANTS PER COMPARTIR

Safata de pernil ibèric Faustino Lafuente
Bunyols de bacallà amb salsa pil pil

Bomba de la Barceloneta
Calamars a la romana amb allioli negre

Chips de verdures amb mel

Pà torrat amb tomàquet

Graellada de peix 
Arròs caldós amb llamàntol

Chuletón de vedella cuinat a la llosa amb la seva guarnició

Tiramisú
Tatin tebi de poma amb encenalls de llima

SEGONS PLATS (a escollir)

55€



ESPECIFICACIONS

· Els preus inclouen  IVA

· Menús vàlids a partir del 10 de desembre de 2019 fins al 6 de gener de 2020 (ambdós 
 inclosos).

· Disposem de salons privats. Reservi’ls amb antelació!

· La quantitat total de vi inclosa en el preu del menú és la d’ 1 ampolla de vi cada 3 persones, 
 a partir d’aquesta quantitat el preu de les ampolles de Mas Tarroné consumides de més 
 serà de 13,50€ la unitat.

· Es tindrà en compte que les persones que no prenen vi durant el sopar, podran consumir 
 en el seu lloc 2 consumicions (refresc o cervesa) sense que afecti al preu del menú pactat.

· No estan inclosos cigalons o altres begudes alcohòliques no especificades.

· Per una millor organització i un servei més ràpid suggerim que els plats principals siguin 
 escollits amb antelació i comunicats al restaurant com més aviat possible.

· La formalització de la reserva es durà a terme mitjançant una penyora del 40% del total de 
 la reserva.

MOLTES GRÀCIES I BONES FESTES!


