
MENUS GRUPS 2021     

 

 

 

  

 

MENU – Opció 2 - 60 € (Iva Inclòs) 

 

Copa de cava de benvinguda La Senyora Brut Nature 

Xips exòtics de iuca i plàtan 

 

Per a Compartir 

Coca d'oli amb tomàquet de penjar 

Pernil Ibèric de Gla 

Mini hamburgueses de vedella amb ceba caramel·litzada 

Les Braves Can Balcells 

Calamars a l'andalusa amb maionesa de llima quefir 

Xurros de bacallà amb salsa tàrtara 

Mini caneló de rostit amb salsa de foie  

 

Segons a escollir 

Lingot de porquet amb mini verduretes saltades i salsa demi-glace 

O 

Lluç embolicat en cansalada amb pèsols i crema d'escamarlà 

 

Postres 

Tiramisú 

O 

Semiesfera de llima i llimona amb galeta d'ametlla marcona 

 

Celler 

Tina Nou Pansa Blanca, Raventós d‘Alella 

Santes D.O Montsant 

Aigua i cafè inclosos 

 

 

*Refrescos i cerveses no inclosa 

 

 

MENU – Opció 1 – 48,50 € (Iva Inclòs) 

 

Copa de cava de benvinguda La Senyora Brut Nature  

Xips exòtics de iuca i plàtan 

 

Per a Compartir 

Coca d'oli amb tomàquet de penjar 

Pernil Ibèric de Gla  

Mini hamburgueses de vedella amb ceba caramel·litzada 

 Les Braves clàssiques 

Papallona de gambes amb crostons i sweet chili 

Mini caneló de rostit, bolets i foie 

 

Segons a escollir 

Melós de vedella a baixa temperatura amb patata graten i salsa demi-glace 

O 

Papillot de corball salvatge amb verduretes i patates 

 

Postres 

Brownie de xocolata i nous amb escuma de nata 

O 

Pastís de formatge amb melmelada de fruits vermells 

 

Celler 

Tina Nou Pansa Blanca, Raventós d‘Alella 

Santes D.O Montsant 

Aigua i cafè inclosos 

 

*Refrescos i cerveses no inclosa 

 



MENUS GRUPOS 2021     

  

MENU – Opción 2 - 60 € (Iva Incluido) 

 

Copa de cava de bienvenida La Senyora Brut Nature 

Chips exóticos de yuca y plátano 

 

Para Compartir 

Coca de aceite con tomate de colgar 

Jamón Ibérico de Bellota 

Minihamburguesas de ternera con cebolla caramelizada 

Las Bravas Can Balcells 

Calamares a la andaluza con mayonesa de lima kéfir 

Churros de bacalao con salsa tártara 

Mini canelón de rustido con salsa de foie  

Segundos a elegir 

Lingote de cochinillo con mini verduritas salteadas y salsa demi-glace 

O 

Merluza envuelta en tocineta con guisantes y crema de cigala 

Postre 

 

Tiramisú 

O 

Semiesfera de lima y limón con galleta de almendra Marcona 

 

Bodega 

 

Tina Nou Pansa Blanca, Raventós d‘Alella 

Santes D.O Montsant 

Agua y café incluido 

 
*Refrescos y cervezas no incluídos 

 

 

 

MENU – Opción 1 – 48,50 € (Iva Incluido) 

 

Copa de cava de bienvenida La Senyora Brut Nature 

Chips exóticos de yuca y plátano 

 

Para Compartir 

Coca de aceite con tomate de colgar 

Jamón Ibérico de Bellota  

Minihamburguesas de ternera con cebolla caramelizada 

 Las Bravas clásicas 

Mariposa de gambas con picatostes y sweet chili 

Mini canelón de rustido, setas y foie 

Segundos a elegir 

Meloso de ternera a baja temperatura con patata graten y salsa demi-glace 

O 

Papillote de corvina salvaje con verduritas y patatas 

Postre 

Brownie de chocolate y nueces con espuma de nata 

O 

Tarta de queso con mermelada de frutos rojos 

 

Bodega 

 

Tina Nou Pansa Blanca, Raventós d‘Alella 

Santes D.O Montsant 

Agua y café incluidos 

 
*Refrescos y cervezas no incluídos 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


