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Melior de Matarromera Verdejo
 Viña Eguia crianza

 Montparal Brut Nature
 Café, té i infusions

65€
IVA inclòs

Tronc de Nadal
Torrons i Neules

Pollastre de pagès farcit i salsa de fruits vermells
o

Llom de bacallà amb muselina d'all escalivat

Escudella, carn d'olla i galets
o

Caneló de pollastre rostit amb rossinyols i beixamel de tòfona

Celler

Postres

Segon
a escol l i r

Sticks mediterranis
Brioxe de Cranc

Torrada d'alvocat dolç amb anxova
Croquetes de Pernil Ibèric

Festius
Aperit ius

Entrant
a escol l i r

24 i 25 de desembre



Melior de Matarromera Verdejo
 Viña Eguia crianza

 Montparal Brut Nature
 Café, té i infusions

55€
IVA inclòs

Tronc de Nadal
Torrons i Neules

Pollastre de pagès farcit i salsa de fruits vermells
o

Llom de bacallà amb muselina d'all escalivat

Escudella, carn d'olla i galets
o

Caneló de pollastre rostit amb rossinyols i beixamel de tòfona

Celler

Postres

Segon
a escol l i r

Sticks mediterranis
Briox de cranc

Torrada d'alvocat dolç amb anxova
Croquetes de pernil Ibèric

Festius
Aperit ius

Entrant
a escol l i r

26 desembre / 1 i 6 de gener



Assortiment de mini postres
 

Raïm de la sort i cotilló
Festa de cap d'any amb Dj + ball i

2 copes incloses (resta a 10€)

Llamàntol amb cremós de porros

Peces de Ciudad Verdejo
Blau DO  Montsant

Marta Brut Nature reserva

Café, té i infusions
Aigua/ refrescs/ cerveza

 
Turbot amb verdures de l'horta i salsa de vi blanc

o
Espatlla de cabrit a baixa temperatura,

xalotes caramel·litzades i el seu suc

Primer

Celler

Postre

Segon
a escol l i r

115€
IVA inclòs

 
Airbag de Pernil ibèric amb tomàquet de penjar

Blini de salmó fumat
Foie micuit amb fruits vermells

Pop a la brasa amb trinxat de la Cerdanya

Cap d'any
Aperit ius



Postres

Primer

Segon

Aigua i refrescos 

Canelons de rostit

Coulant de xocolata amb gelat
 

Torrons i Neules

 
Escalopa de pollastre amb patates  

 
IVA inclòs

Edat màxima 14 anys.

25€

Menú Infantil



Melior de Matarromera Verdejo
 Viña Eguia crianza

 Montparal Brut Nature
 Café, té i infusions

Carpaccio de taronja, canyella i gelat de torró 
 

Torrons i Neules

Pastís de carbassa amb duxelle de bolets i ceba
caramel·litzada

O
Albergínia rostida amb el seu suc, anacards i brots de

remolatxa

Canelons d'espinacs amb beixamel de civada i panses
 

Bodega

Postres

Segon
a escol l i r

Xips de verdures
Pita d'hummus amb crudités

Torrada d'alvocat dolç amb tofu fumat
Croqueta de bolets

Vegetarià
Aperit ius

Entrant
 



Condicions generals
La reserva quedarà confirmada amb el lliurament de la paga i senyal, aquesta
serà del 50% de l'import total.

Es pot pagar per transferència, en efectiu o targeta presencialment a Masia
Castellarnau.

L'hora d'arribada dels dies 25, 26, 1 i 6 serà a les 14:00h.
Per als sopars del dia 24 i 31 serà a les 21:00h.

Forma de pagament del servei:
A realitzar l'import restant, el mateix dia en efectiu o targeta de crèdit.

7 dies abans, s'haurà de confirmar el nombre definitiu de comensals, si hi ha
alguna baixa d'última hora no es descomptarà de la factura.

El preu inclou:
- Oferta gastronòmica adjunta
- Muntatge i desmuntatge
- Personal de Servei
- Pàrquing gratuït

www.masiacastellarnau.com

Reserves via whatsapp al  +34 619 43 29 35
 


