Menú del 25 al 30 de setembre// Menú del 25 al 30 de septiembre//
Menu from September 25th until September 30th
Amanida de fonoll, poma i herbes amb llagostins i vinagreta de taronja
Ensalada de hinojo, manzana y hierbas con langostinos y vinagreta de naranja
Fennel, apple and herb salad with prawn and orange vinaigrette
Crema de celerí amb crostons i botifarró ibèric
Crema de celeri con picatostes y morcilla ibérica
Celeri cream with crouton and Iberic “morcilla”
Canelons rostits amb beixamel trufada
Canelones rustidos con bechamel trufada
Roasted cannelloni with truffled bechamel
****
Arròs negre
Arroz negro
Black rice
Galtes de vedella amb bolets i salsa d’Oporto i prunes
Carrilleras de ternera con setas y salsa de Oporto y ciruelas
Veal cheeks with mushrooms, Oporto sauce and plums
Peix del dia
Pescado del día
Daily fish
****
Mató casolà amb mel i nous
Mato casero con miel y nueces
Homemade “Mato” with honey and walnut
Fruita de temporada
Fruta de temporada
Seasonal fruit
Iogurt de maracujà amb préssec
Yogur de maracuyá con melocotón
Passion fruit yogurt with peach
****
Beguda inclosa, amb vins i caves Mastinell
Bebida incluida, con vinos y cavas Mastinell
Drink included, with wines & cavas Mastinell
* Notes de tast

Alba Blanc de Lluna: vi blanc de color groc pàl·lid amb reflexos verds, d'aroma exuberant.
Arte: vi negre vermell robí d'intensitat mitjana-alta amb denses llàgrimes, en nas afruitat.
Chardonnay: vi blanc de color daurat amb rivet verdós, complex i intens aromàticament.
Brut Real Reserva: cava de color groc pàl·lid brillant, bombolla fina, aromes molt florals i tocs de fruita.

22€ IVA incl. (VAT incl.)

Dissabtes, diumenges i festius |Sábados, domingos y festivos| Saturdays, Sundays & Festive days

29€ IVA incl. (VAT incl.)

Tots els vins i caves de Mastinell els poden adquirir a la nostra botiga de recepció. No es perdi les nostres ofertes i promocions!
Todos los vinos y caves de Mastinell los pueden adquirir en nuestra tienda ubicada en recepción. ¡No se pierda nuestras ofertes i promociones!

All the wines & caves from Mastinell are available in our reception shop. Do not miss our special prices and offers!
Si us plau reservi amb antelació / Por favor reserve con antelación / Please book in advance
A partir de 10 persones consultar propostes de menú / A partir de 10 personas consultar propuestas de menú / From 10 people see menu suggestions

