
Segons a escollir 

Pica Pica  

Celler

Postres a escollir 

Preu per persona: 35,00€

Menú de grups 
Bikini de tartufata i cecina;
Croquetes de cua de bou;

Cruixent de llagostí;
Pa de coca amb pernil ibèric;

Espàrrecs a la brasa o carxofes S/T;
Amanida de formatge de cabra 

amb fruits vermells;
Mousse de foie amb melmelada de tomàquet.

Secret d'ibèric amb cafè Paris
Vedella de la nostre granja a baixa temperatura amb bolets
Orada ració al forn amb patata fornera
Bacallà amb crema de rossinyols

Crema catalana amb carquinyolis
Carrot Cake (pastís de pastanaga)
Iogurt ecològic amb pètas de rosa

Vi negre (1 ampolla per cada 3 persones)
Aigües minerals, cerveses i refrescs

Cafè torri natural
Infusions

Es demana confirmació del segons plats 1 setmana abans
Tots els plats s'acompanyen amb guarnició de temporada
Es pot canviar els postres per pastís afegint 1€/persona
Podem afegir cava, copes, decoració, animació...
Mínim 8 persones 
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Segons a escollir 

Pica Pica  

Celler

Postres a escollir 

Preu per persona: 41, 50€

Menú de grups 
Gyoza de llagostins;

Croquetes de pop a la gallega amb
ceba caramel·litzada;

Pa de coca amb pernil ibéric;
Profiterols amb salme fumat;

Fulles de temporada amb mànec,
 poma. maduixots;

Carxofes brasejades amb crema d'ibèric;
Mini caneló de pollastre de corral 

amb salsa de ceps.
 

Roast pork de pressa d'ibèric amb reducció d'Oporto i
saltejat de bolets.
Entrecot a la brasa amb guarnició
Tronc de lluç de pinxo amb crema de ceps.
Suprema de salmó amb alioli d'alvocat i tabulé. 

Pastís Sacher.
Tiramisú amb gelat de café.
Sorbet de mojito

Vi negre:
Solagüen Montebuena (Do Rioja)/ Grimau Rubicundus (DO

penedés) (1 ampolla per cada 3 persones)
Aigües minerals, cerveses i refrescs

Cafè torri natural
Infusions

Es demana confirmació del segons plats 1 setmana abans
Tots els plats s'acompanyen amb guarnició de temporada
Es pot canviar els postres per pastís afegint 1€/persona
Podem afegir cava, copes, decoració, animació...
Mínim 8 persones 
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Segons a escollir 

Pica Pica  

Celler

Postres a escollir 

Preu per persona: 51,90€

Menú de grups 
Couland de pop "a feira";

Capritxos de guatlla al teriyaki;
Broqueta de gambes a l'allet;

Croquetes de crema d'ibèric amb pamko;
Pa de coca amb pernil ibèric;

Amanida de cabdells amb carpaccio de bacallà
Mini caneló de magret a l'Oporto;

Gyoza de llagostins.

Filet de vedella a la brasa 
Garrí confítate abaixa temperatura de la nostra granja amb
poma i farcellet d'espàrrecs.
Terrina de xai a baixa temperatura amb patata fornera
Medelló de rap amb suc d'ibèric.

Gelat de yogurt amb fruits vermells I maduixots del
maresme
Couland de xocolata amb gelat de Baileys
Cheesecake cremós amb gelat de nous amb panses. 

Vi negre 
Hacienda Lopez de Haro (DO Rioja) / Grimau Rubicundus (DO

Penedés) (1 ampolla per cada 3 persones)
Aigües minerals, cerveses i refrescs

Cafè torri natural
Infusions

Es demana confirmació del segons plats 1 setmana abans
Tots els plats s'acompanyen amb guarnició de temporada
Es pot canviar els postres per pastís afegint 1€/persona
Podem afegir cava, copes, decoració, animació...
Mínim 8 persones 
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