
- MENU 1 GRUP (PICA-PICA) -

- MENU 2 GRUP (PICA-PICA) -

1 PLAT PER CADA 4 COMENSALS
Amanida caprese amb tomàquet eco, pesto i burrata
Les braves de la bodega
Croquetes casolanes de pernil ibèric
Plat de pernil ibèric 100% jabugo
Bunyols de bacallà amb romesco
Calamars a l’andalusa
Finguers de pollastre amb salsa barbacoa i de mel i mostassa
“Abanico” de porc ibèric a la brasa
* Tot acompanyat amb pa amb tomàquet de la bodega

Brownie casola amb xocolata fondant
*Si volen canviar postres per pastis d aniversari te un suplement de 2€ per persona. No posem les espelmes.

35€ (IVA INCLÒS) 
INCLOU:

1 beguda per persona (cervesa, refresc)

1 vi Ramon bilbao negre o blanc i aigua per cada 3 comensals

PREU SENSE BEGUDA 30€
* En aquest cas la beguda serà cobrada a banda, segons consumicions. 

1 PLAT PER CADA 4 COMENSALS
Les braves de la bodega
Croquetes casolanes de pernil ibèric
Tàrtar de tonyina amb alvocat
Bunyols de bacallà amb salsa romesco
Plat de pernil ibèric 100% jabugo
Calamars a l’andalusa
Pota de pop a la brasa amb all i oli de pimentó de la Vera
Secret de porc ibèric a la brasa
* Tot acompanyat amb pa amb tomàquet de la bodega

Cheesecake amb crumble i fruits vermells
*Si volen canviar postres per pastis d aniversari te un suplement de 2€ per persona. No posem les espelmes.

40€ (IVA INCLÒS) 
INCLOU:

1 beguda per persona (cervesa, refresc)

1 vi Ramon bilbao negre o blanc i aigua per cada 3 comensals

PREU SENSE BEGUDA 35€
* En aquest cas la beguda serà cobrada a banda, segons consumicions. 



- MENU GRUP 3 (PICA-PICA I SEGON A TRIAR) -

- MENU INFANTIL -

1 PLAT PER CADA 4 COMENSALS
Amanida caprese amb tomàquet eco, pesto i burrata
Croquetes casolanes de pernil ibèric
Calamars a l’andalusa
Plat de pernil ibèric 100% d.o. Jabugo
* Tot acompanyat amb pa amb tomàquet de la bodega

SEGONS A TRIAR
Bacallà amb samfaina a la musselina d’all i pinyons
Entrecot a la brasa
“Abanico” de porc ibèric a la brasa
Cabrit arrebossat

Brownie casola amb xocolata fondant
*Si volen canviar postres per pastis d aniversari te un suplement de 2€ per persona. No posem les espelmes.

45€ (IVA INCLÒS) 
INCLOU:

1 beguda per persona (cervesa, refresc)

1 vi Ramon bilbao negre o blanc i aigua per cada 3 comensals

* ELS SEGONS PLATS S’HAN DE DONAR TRIATS AMB 2 DIES D’ANTEL·LACIÓ. GRÀCIES

PREU SENSE BEGUDA 40€
* En aquest cas la beguda serà cobrada a banda, segons consumicions. 

FINS A 12 ANYS
A TRIAR:
Canelons de la casa
Macarrons a la bolonyesa
Pollastre arrebossat amb patates fregides

10,50€ (IVA INCLÒS) 
(inclou 1 beguda + un  postre)

* Donem solucions a tota aquella gent amb alguna intolerància alimentaria.
* Si es desitja fer el canvi d'algun dels plats del menú, ho podem modificar amb antelació.
* Per normativa de sanitat no es permet portar menjar, begudes, ni pastissos elaborats fora d’aquest establiment.  


