
          

       
      

   MENÚ  GRUPS 
 

  PICA PICA 
Amanida Caprese 
Patates braves "UNÂNIME" 
Pebrots de Padrón amb sal d'Eivissa 
 

Musclos de roca al vapor 
Truita de patates i ceba 
 

Pernil ibèric cuit a la gallega 
Xampinyons saltats amb bacó 
Croquetes casolanes de rostit 

    

 

  SEGONS 
Daus de tonyina amb ceba confitada i soja 
Lluç de pinxo a la planxa amb verduretes 
 

Secret ibèric guisat amb salsa de mostassa antiga 
Botifarra de pagès amb patates fregides 
 
 

Entrecot de vedella 350g 
Tartar de bou, tonyina o salmó 

  

     

LES POSTRES 
Fruita natural 
Mel i mató 
Arròs amb llet 
Crema catalana 
logur natural amb coulis de gerds 
Tarta Santiago amb Meus Amores 

 

 

BEGUDES 
Aigua mineral 
Refresc o Cervesa 
Vi blanc, rosat o negre 
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24,90€  
I.V.A. Inclòs 
 

 

3,00€  Suplement 
 

 

Nº1 
 

 



 

       
      

   MENÚ  GRUPS 
 

  PICA PICA 
Burratina de bufala amb canonges, tomàquets xerri i maduixes 
Patates braves "UNÂNIME" 
Pebrots de Padrón amb sal d'Eivissa 
 

Musclos de roca al vapor 
Navalles a la planxa amb all i julivert 
 

Brandada de bacallà amb torradetes 
Alberginia arrenossada amb  mel de Galicia 
Croquetes casolanes de rostit 

    

 

  SEGONS 
Bacallà d'Islandia confitat o arrebossat amb crema de piquillos 
Salmó noruec a la planxa amb verduretes 
 

Melós de vedella guisat a baixa temperatura 
Entrecot de vedella 350g amb patates fregides 
 
 

Filet de vedella 
Tartar de bou  o   tonyina  o  salmó 

  

     

LES POSTRES 
Fruita natural 
Mel i mató 
Arròs amb llet 
Crema catalana 
logur natural amb coulis de gerds 
Coulant de xocolata amb gelat de vainilla 

 

 

BEGUDES 
Aigua mineral 
Refresc o Cervesa 
Vi blanc, rosat o negre 
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27,90€  
I.V.A. Inclòs 
 

 

3,00€  Suplement 
 

 

Nº2 
 

 



 

       
      

   MENÚ  GRUPS 
 

  PICA PICA 
Timbal d’escalivada amb formatge de cabra 
Patates braves "UNÂNIME" 
Pernil ibèric amb coca de vidre amb tomàquet 
 

Musclos de roca al vapor 
Navalles a la planxa amb all i julivert 
 

Dauets de bacallà a la romana amb salsa romesco 
Tires de sèpia arrenossades 
Croquetes casolanes de rostit 

    

 

  SEGONS 
Calamars d’Arenys a la planxa 
Gambes a l’allet amb un tóc de bitxo 
 

Filet de vedella brassejat 
Cuixa de cabrit rostida al forn 
 
 

Rap a la marinera  
Txuletó de vedella 
 

  

     

LES POSTRES 
Fruita natural 
Crema catalana 
NY Chessecake 
Trufes casolanes de xocolata 
Coulant de xocolata amb gelat de vainilla 

 

 

BEGUDES 
Aigua mineral 
Refresc o Cervesa 
Vi blanc, rosat o negre 
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30,90€  
I.V.A. Inclòs 
 

 

4,00€  Suplement 
 

 

Nº3 
 

 



 

       
      

   MENÚ  GRUPS 
 

  PICA PICA 
Amanida Capresse de tomàquet i mozzarella 
Patates braves "UNÂNIME" 
 
Pebrots de Padrón amb sal d’eivissa 
Carpaccio de pop amb taperes, oli i espelet 
 
Pernil ibèric amb coca de vidre amb tomàquet 

Musclos de roca al vapor 
 
Navalles a la planxa amb all i julivert 
Dauets de bacallà a la romana amb salsa romesco 
 
Tires de sèpia arrenossades 
Croquetes casolanes de rostit 
 
Escamarlanets a la planxa 
Alberginia arrebossades amb mel 
 
 
   

LES POSTRES 
Fruita natural 
Crema catalana 
Mel i mató amb ametlles 
 
Tarta Santiago amb Meus Amores 
Iogurt natural amb coulis de fruits vermells 
Coulant de xocolata amb gelat de vainilla 

 
 
 

BEGUDES 
Aigua mineral 
Refresc o Cervesa 
Vi blanc, rosat o negre 
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27,90€  
I.V.A. Inclòs 
 

 

Nº4 
 

 


