
MENÚS

2022

Ramonet

  BARCELONETA

GRUPS

a partir de 8 persones



Ramonet

  BARCELONETA

35,95!

Per compartir
Bomba de la Barceloneta

Patates braves
Bunyols de bacallà amb salsa pil pil

Calamars a la romana amb allioli negre
Croquetes de pernil ibèric

Pebrots de Padrón fregidets

Pà de coca torrat amb tomàquet

Platillo de paella marinera del senyoret 

Postres per escollir
Crema catalana
Fruita natural

Mel i mató amb nous i mel

Begudes incloses
Vi blanc I negre Mas Tarroné (DO Terra Alta)

Aigua
Cafè o infusió

menÚ 1
menú de tapeo
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  BARCELONETA

41,95!

Per compartir
Amanida verda amb tonyina

Tempura de verdures amb sasa romesco
Calamars a la romana amb allioli negre

Musclos al vapor

Pà de coca torrat amb tomàquet

Segons plats per escollir
Fideuà amb chipirons

Paella marinera del senyoret
Secret d´ibèric amb salsa pebre i patates al forn

Paella de verdures
Paella de bolets amb herbes aromàtiques

Orada al forn

Postres per escollir
Lemon pie

Gelat d´oreo

Begudes 
Vi blanc I negre Mas Tarroné (DO Terra Alta)

Aigua
Cafè o infusió

menÚ 2
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menÚ 3

Per compartir
Patates braves

Paperina de calamarsets fregits
Bunyols de bacallà amb salsa pil pil

Seitons fregits
Ous estrellats amb pernil ibèric

Pà de coca torrat amb tomàquet

Segons plats per escollir
Paella marinera

Arròs caldós a la marinera
Arròs negre amb gambes i cloïsses
Arròs al forn amb bacallà i verdures

Filet de vedella a la brasa amb patates fregides
Calamars a la planxa amb guarnició

Postres per escollir
Cheescake amb fruits vermells

Tiramisú

Begudes 
Vi blanc I negre Mas Tarroné (DO Terra Alta)

Aigua
Cafè o infusió

48,95!
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Per compartir
Amanida verda amb tonyina

Tempura de verdures amb salsa romesco
Paperina de calamarsets fregits

Tartar de salmó i alvocat amb daus de tomàquet i 
mayonesa d´anet

Musclos al vapor amb allioli de poma escalivada

Pà de coca torrat amb tomàquet

Segons plats per escollir
Paella mixta El Nou Ramonet de carn i marisc

Turbó sencer al forn
Filet de vedella a la brasa amb salsa de pebre 

verda i patates fregides

Postres per escollir
Milfulles de crema amb fruita de temporada

Pastís de pastanaga amb sopa de coco

Begudes 
Vi blanc I negre Mas Tarroné (DO Terra Alta)

Aigua
Cafè o infusió

menÚ 4

54,50!



Per compartir
Bomba de la Barceloneta

Calamars a la romana amb allioli negre
Amanida de tomàquets variats amb ventresca de bonítol

Tallarines saltejades amb all i julivert
Bunyols de bacallà amb salsa pil pil

Patates braves

Pà de coca torrat amb tomàquet

Segons plats per escollir
Filet de vedella a la brasa amb foie i patates fregides

Suquet de pescadors
Graellada de peix

Bacallà al allioli gratinat
Paella o arròs caldós de llamàntol (suplement 4!)

Postres per escollir
Souflé de xocolata amb gelat de vainilla

Tartaleta tèbia de poma amb gelat d´straciatella

Begudes 
Vi blanc I negre Mas Tarroné (DO Terra Alta)

Aigua
Cafè o infusió

Ramonet

  BARCELONETA

62,95!

menÚ 5



ESPECIFICACIONS:

. Els preus inclouen l´IVA

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

. Els menús són vàlids per grups de 8 persones o més

. Per una millor organització i servei s´hauran d´escollir els 
  plats principals amb antel.lació, un mínim de 3 dies abans.

BEGUDES:

. El vi inclòs en el menú es d´ 1 ampolla per cada 3 comensals, 
  si superen aquest límit se´ls avisarà i es procedirà al cobrament de
  les ampolles que es vagin consumint.

. Tot i així es farà un preu especial de 12,50! per ampolla.

. En el cas de que un comensal no consumeixi vi, té dret a dues
  consumicions de refresc o cervesa.

. No están inclosos els “carajillos” ni altres begudes alcohòliques 
  no especificades en els menús.

Moltes gràcies!
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  BARCELONETA


