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LA PAUSA
“El mos relaxat i distès que afavoreix el descans i la conversa improvisada.
Un parèntesi de colors i sabors. El glop d’energia per seguir avançant.”

Menú
Broqueta de fruita
Entrepà vegetal
Aros de xocolata
Raw Balls

12€/pax*
-Mínim 25 Persones*Preus sense IVA

Inclou
Batuts o sucs de fruita
Tés/infusions
Llet vegetal

L’APERITIU
“La cloenda saborosa i festiva que deixa amb bon gust de boca. El picapica
que sorpren sense enfarfegar. El moment per apagar la gana i
encendre xerrades.”

Menú

Inclou

Tartar de remolatxa i poma

Les nostres olives amb herbes del

Croquetes de shiitake i portobello

montseny

Truita de patates amb maionesa

Xips de verdures

Sandvitx de llavors amb parmentier i

Fruits secs especiats

paté de tomàquet sec

18€/pax*

Opcional

-Mínim 20 Persones-

Vi de la casa 3€/pax

*Preus sense IVA

Postre 3€/pax

EL BUFFET
“El menú espontani que permet triar i remenar. Un tastet variat de receptes
saboroses i saludables per gaudir en companyia. Plats per menjar al teu gust
i sense presses.”

Menú

Opcional

Panets variats

Vi de la casa 3€/pax

Hamburgueses de verdures

Postre 3€/pax

Mandonguilles de llenties
Cassoleta de fesols
Guacamole
Xucrut
Verdures de temporada
Assortit de salses

22€/pax*
-Mínim 20 Persones*Preus sense IVA

L’ÀPAT
“El dinar o el sopar sense presses, per gaudir dels sabors i assaborir el moment. Una
proposta gastronòmica divertida, saludable i amb productes de temporada. El
súmmum dels nostres menús”

Menú
Crema de pastanaga amb oli de taronja
Tartar de remolatxa i poma
Rotllet de carbassó amb allioli de coliflor i concassé de tomàquet
Croquetes de shiitake i portobello
Truita de patates amb maionesa
Hamburguesetes de verdures

24€/pax*

Opcional

-Mínim 15 Persones-

Vi de la casa 3€/pax

*Preus sense IVA

Postre 3€/pax

L’ÀPAT GOURMET
“El dinar o el sopar sense presses, per gaudir dels sabors i assaborir el moment. Una
proposta gastronòmica divertida, saludable i amb productes de temporada. El
súmmum dels nostres menús”

Menú
“Ceviche” de mango amb xips de platan
Sandvitx de llavors amb parmentier i paté de tomàquet
Pakoras de bledes amb “chutney” de pera
Amanida tebia de montgeta verda amb salsa de miso i tahin
Gyozas amb salsa ponzu
Caneló d’espinacs i ametlla amb salsa de tomàquet

30€/pax*
-Mínim 15 Persones*Preus sense IVA

Opcional
Vi de la casa 3€/pax
Postre 3€/pax

LA FESTA
L’aniversari, la data senyalada, la celebració més dolça. L’alegria que es cuspreix a
queixalades. La taula per bufar espelmes, per recordar, per tornar a ser infants.

Menú

Inclou

Entrepà vegetal

Batuts o sucs de fruita

Barretes de cacahuet i xocolata

Tés/infusions

Raw balls

Llet vegetal

Assortit de galetes
Broquetes de fruita
Pudding chia

17€/pax*
-Mínim 15 Persones*Preus sense IVA

Opcional
Pastís 3€/pax

LA CARMANYOLA
“L’àpat més pràctic i deliciós. El menú complet per continuar sense renunciar al
sabor i a la bona alimentació. El menjar que es deixa portar. “

Inclou
Entrant
Plat principal
Aigua Normal o Saboritzada
*Plats segons temporada a consultar*

15€/pax*
-Mínim 10 Persones*Preus sense IVA

Opcional
Postre 3€/pax

