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  BARCELONETA

33,50€

De “tapeo” tÍpic a la Barceloneta…

Tapes per compartir
La bomba de la Barceloneta

Les nostres braves
Calamars a la romana amb allioli negre

Bunyols de bacallà amb salsa pil pil
Musclos al vapor amb allioli de poma

Calamarsets fregits

Pà de coca torrat amb tomàquet

Per finalitzar...
Platet de paella marinera del senyoret

Postres per escollir
Crema catalana

Gelat de xocolata amb confitura de taronja

Begudes incloses
Vi negre i blanc Mas Tarroné DO Terra Alta

Aigua mineral
Cafè o infusió

menÚ 1
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36,50€

Tapes per compartir
Amanida Cèsar amb pà d´espècies cruixent i parmesà

Les nostres braves
Tempura de verdures amb salsa romesco
Calamars a la romana amb allioli negre

Pà de coca torrat amb tomàquet

Segons plats per escollir
Arròs caldós a la marinera amb cloïsses i musclos

Tires de secret de porc saltejades amb salsa de foie 
i patata panadera

Orada al forn

Postres per escollir
Pastisset de poma amb nata i caramel

Gelat de llimona amb cava

Begudes incloses
Vi negre i blanc Mas Tarroné DO Terra Alta

Aigua mineral
Cafè o infusió

menÚ 2



Ramonet

  BARCELONETA

menÚ 3

Tapes per compartir
Amanida de crudités amb seitons en vinagre

Les nostres braves
Calamars a la romana amb allioli negre

Croquetes de pernil ibèric
Musclos al vapor 

Pà de coca torrat amb tomàquet

Segons plats per escollir
Arròs al forn de bolets amb herbes

Medallons de vedella cuinats a la pedra amb ximixurri 
i patates fregides
Llobarro al forn

Postres per escollir
Crema de cheescake amb sorbet de gerds

Tiramisú cassolà

Begudes incloses
Vi negre i blanc Mas Tarroné DO Terra Alta

Aigua mineral
Cafè o infusió

40€
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Tapes per compartir
Bunyols de bacallà amb salsa pil pil

Pebrots de padrón amb sal gruixuda
Croquetes de pernil ibèric

Amanida de tomàquet de temporada amb 
mozzarella i oli de pesto

Calamarsets fregits

Pà de coca torrat amb tomàquet

Segons plats per escollir
Entrecotte de vedella amb salsa pebre i guarnició

Paella marinera o arròs caldós a la marinera
Salmó a la brasa amb salsa d´estragó y  

espàrrecs bladers a la brasa

Postres per escollir
Lemon pie

Coulant de xocolata amb gelat de vainilla

Begudes incloses
Vi negre i blanc Mas Tarroné DO Terra Alta

Aigua mineral
Cafè o infusió

45€
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Tapes per compartir
La bomba de la Barceloneta
Croquetes de pernil ibèric

Musclos a la marinera
Calamars a la romana amb allioli negre

Seitons fregits

Pà de coca torrat amb tomàquet

Segons plats per escollir
Arròs de bacallà amb verdures

Suquet de rap amb marisc
Filet de vedella cuinat a la pedra amb guarnició

Postres per escollir
Pastís de pastanaga

Gelat de coco amb xocolata

Begudes incloses
Vi negre i blanc Mas Tarroné DO Terra Alta

Aigua mineral
Cafè o infusió

50€

menÚ 5
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Tapes per compartir
Safata de pernil ibèric Faustino Lafuente Gran Reserva

Bunyols de bacallà amb salsa pil pil
Cloïsses a la marinera

Calamars a la romana amb allioli negre

Pà de coca torrat amb tomàquet

Segons plats per escollir
Graellada de peix i marisc

Paella o arròs caldós amb llamàntol
Chuletón de vedella cuinat a la pedra amb guarnició

Postres per escollir
Milfulles de crema amb fruita de temporada

Mel i mató amb nous

Begudes incloses
Vi negre i blanc Mas Tarroné DO Terra Alta

Aigua mineral
Cafè o infusió

55€

menÚ 6



ESPECIFICACIONS:

- Els preus inclouen l´IVA

- Disposem de salons privats. Reservi´ls amb antel.lació!

- Els menús són vàlids per grups de mínim 8 persones

- És posible intercanviar plats entre menús i fer 
   menús personalitzats adequats al seu pressupost

- La quantitat de vi inclosa al menú és la d´1 ampolla de vi cada 
   3 persones. Es tindrà en compte que les persones que
   no consumeixen vi podrán consumir 2 consumicions
   (refresc o cervesa) incloses també en el preu del menú.

- No están inclosos en el preu, cigalós o altres
   begudes alcohòliques no especificades.

- Per una millor organització i servei suggerim 
   que els plats principals siguin escollits amb antel.lació.

- Perquè la reserva quedi formalitzada s´haurà d’abonar 
   el 40% de l´import en concepte de paga i senyal.

Moltes gràcies!
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