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Condicions:
Els preus inclouen l'IVA
Decoració de taula, estovalles de color: Rosa, Beig, Lila o Negre.
La reserva es considerarà efectiva amb l'entrega de la paga i senyal de
250,00€. En cas d'anul·lació en cap pas es retornarà. Només en cas de força
major es podrà adornar.
El nombre de comensals definirà el saló a escollir. En el cas de que el
nombre de comensals pactat hi hagi una variació, es cobrarà el 50% del preu
del menú seleccionat per comensal que falti.
La empresa es reserva el dret de variar la sala de la celebració per causes de
força major o per variació del nombre de comensals.
Es necessari confirmar el menú escollit abans del 15 d'Abril i 15 dies abans
de la celebració s'ha de confirmar comensals i plànols de taula en el cas de
voler minutes amb nom.
Els horaris de migdia seran de 13h fins a les 19h (hora màxima de surtida) i
de tarda de 20h a 1:30h (hora màxima de sortida).
En el cas de inclemències del temps els aperitius al jardí es traslladaran al
saló.

Extres:
Entrada amb carrossa de cavalls (es pot pagar individual o a dividir amb les
famílies del dia)- 450,00€
Mag en sala individual (O es pot dividir amb la resta de famílies del dia) 250,00€.
Discoteca a confirmar depenent del dia.
Minutes amb el nom dels convidats 1,50€/ pax.

Aperitiu en Terrassa complet
Duració estimada 1 hora a la terrassa

Cocktail de cava a l'entrada ofert pels cambrers
Perles de meló amb pernil ibèric;
Chips de yuca amb anís;
Cullerta de salmò marinat;
Broqueta de seitó amb maduixes;
Mini burguer de vedella amb formatge;
Piruleta de llagostins marinats;
Croquetes de cua de bou;
Pa de coca amb pernil ibèric;
Mini caneló de rostit.

PREU PER PERSONA: 24,50€

Aperitiu en Terrassa senxill
Duració estimada 30 min a la terrassa

Cocktail de cava a l'entrada ofert pels cambrers
Chips de yuca amb anís;
Bikini de tartufata amb cecina;
Cullereta de salmó marinat;
Broqueta de seitons amb maduixa;
Broqueta de secret ibéric;
Cruixent de llagostins;
Pa de coca amb pernil ibèric.

PREU PER PERSONA: 18,60€

Aperitiu a Taula:
Chips de yuca amb anís;
Croissant gratinat amb xampinyons i pernil ibéric;
Cullereta salmó marinat;
Broqueta de seitons amb maduixes;
Cruixent de llagostins amb romesco.

PREU PER PERSONA: 7,80€

Aperitius combinables
per afegir al menú:
Brusqueta de tomàquet cherry

Office combinables per
afegir al menú:
2,20€

Tall de pernil ibèric, per un mestre "jamonero"

Gotet de "salmorejo"

2,00€

Pa de coca amb tomàquet i oli d'oliva verge

Bikini de tartufata amb cecina

3,00€

Pernil ibèric

Couland de pop "a feira"

2,70€

Tataki de tonyina amb cebetes "al aceto"

3,10€

"Bocadito" de civet de jabalí amb escuma de cítrics

2,80€

Gotet degustació de confit d'ànec, poma i mousse de foie

3,20€

Cullereta de favetes baby amb vinagreta de menta

2,10€

Dau de patata a la riojana amb alioli d'all negre

2,15€

Pa de coca amb escalivada i no-formatge

2,60€

Xapata amb pernil ibèric

2,00€

Bunyols de bacallà

2,40€

Cabra

Mini llaunes degustació d'ecabetx amb alvocat i maduixa

3,50€

Roquefort...

Croquetes de: cua de bou/ ceps/ cremoses d'ibèric

3,00€

Office de arrossos o fideuà (a escollir 1)

6,90€/pax

Fideuà, Arròs de calamars, rissotto...

Office de formatges

9,90 €/pax

Manchego
Parmesà reggiano

Office d'embutits de proximitat

pop amb ceba caramel·litzada

590,00€

Miniburguers de vedella amb formatge

3,10€

Secallona

Profiterols de salmó amb rúcula

2,80€

Llonganissa

Cruixent de patata amb rovell d'ou

2,80€

Piruleta de guatlla amb teriyaki

2,90€

Mini caneló de rostit

2,85€

Cassoleta de foie escalopat amb melmelada de figues

3,50€

Daus de bacallà confitata amb pil.pil de plàcton

3,10€

Brusqueta de camp I montanya (cecina I formatge)

2,30€

Mini brioix de steak tartar

4,90€

Bombó de foie I gerds

2,70€

8,90€/pax

Botifarra negre...

Office Thai ( Assortiment de gyozas I cruixents)

8,90€/pax

Menú de Peques :
APERITIUS ( A TAULA INCLÒS):

Aperitiu a la terrassa:
-Chips
-Olives
-Croquetes
-Pa de coca amb pernil ibèric
PREU PER NEN: + 6,50 €

PRIMERS A ESCOLLIR :

Macarrons bolonyesa amb formatge
ó
Canelons amb bechamel

SEGONS A ESCOLLIR :

Escalopa amb patates fregides
ó
Pollastre al forn amb patates frigides

PLAT ÚNIC:
Nuggets amb macarrons i patates fregides

PASTÍS DE COMUNIÓ
BEGUDA:
Zucs de fruita, refescos i aigues

PREU PER NEN: 28,00€
PER CADIRA OCUPADA, NO ES PODEN COMPARTIR
NENS DE 2 A 13 ANYS

Menú :
PRIMERS A ESCOLLIR (MÀXIM 2 OPCIONS) :

1 - Amanida de formatge de cabra amb fruits secs I maduixots
2 - Amanida de gambes i pernil ibéric
3 - Amanida de salmó marinat amb mango i vinagreta de mel i mostassa
4 - Canelons de pollastre de corral amb crema de ceps
5 - Canelons de llamàntol amb mantega de gambes

+ 3,90€

6 - Farcellet de llobarro farcit de gambes amb alioli d'alvocat

+ 4,50€

7 - Llamàntol a la graella amb arròs salvatge i suc d'ibèric

+10,90 €

8- Suprema de lluç amb crema de ceps.

+1,50 €

SEGONS A ESCOLLIR (MÀXIM 2 OPCIONS) :

9 - Medallons de filet ibèric amb reducció d'Oporto i farcellet d'espàrrecs
10 - Melós de vedella al cabernet amb trinxat de la Cerdanya
11 - Confit d'ànec amb peres especiades, salsa de ratafía i virutes de foie
12 - Suprema de salmó amb crema d'alvocat i tabulé
13 -Bacallà amb rossinyols
14 - Garrinet de la nostra granja en dos temps

+ 9,90 €

15 - Cabrit al cava amb poma

+ 8,90 €

16 - Filet de vedella amb crema de foie.

+ 10,90 €

17 - Espatlla de xai confitat a la baixa temperatura
18 - Suquet de rap

+4,50€
+5, 90€

19 - Caneló vegà
PASTÍS A ESCOLLIR AMB NINOT:

- Mousse de taronja sanguina amb culis de gerds
- Mousse de fruits vermells
- Massini
-Pastís Sacher
CELLER:
Vi Blanc, La Sala (D.O Penedés)
Vi negre, Bastet (D.O Conca de Barberà)
Cava Brut Nature Raventós Rossell
Café
COPES DE LICOR A 3,50 €/ PERSONA
ES PODEN APUNTAR LES QUE ES SERVEIXIN

PREU PER PERSONA MENÚ BASE: 49,90€
1 CONSUMICIÓ (MÍNIM 1 PER PERSONA ADULTA) 7€/ PAX
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Plat estrella del programa
Joc de Cartes (tv3)

Cuidem els detalls més petits

El nostre chef Àlex Ruano ha estat el guanyador al millor chef jove del Vallès Occidental.
En Marc Ribas va escollir el garrinet de la nostra granja com el plat estrella

Contactan's:
Crta. De Granollers km.1.5 Polinyà 08213
Tlf: 937435066 Movil: 663 882 010
info@restaurantcanmauri.com
www.canmauri.com

