MENÚ GRUPS Nº1
www.elracodecanfeliu.com

Pica-pica
 Barreja d’enciams amb formatges i vinagreta de Mòdena
 Croquetes casolanes de pernil d’aglà
 Patates braves a l`estil de Can Feliu
 Calamars a l`andalusa

Segon a escollir
Broqueta de pollastre a la planxa amb salsa de mostassa
Mero gratinat amb muselina de mel
Hamburguesa de vedella amb brie gratinat i ceba confitada

Postres de la casa
Aigua i vi negre del Falset / agua y vino negre del Falset

Preu: 22 € (Iva inclòs)

MENÚ GRUPS Nº2
www.elracodecanfeliu.com

Pica-pica
Barreja d’enciams amb salmó fumat i ous de guatlla a la mostassa
Remenat de gírgoles i espàrrecs verds
Croquetes casolanes de brandada de bacallà
Risotto de bolets amb formatge parmesà

Segon Plat a Escollir
Medallons de filet de porc a la planxa amb salsa tòfona
Suprema de lluç amb salsa de llagostins i trompetes de la mort
Fricandó de vedella amb bolets

I De Postres
Postres a escollir
Vi Negre Camino de Castilla ( D.O Ribera del Duero ) o vi blanc
Nuviana ( D.O Catalunya )
Preu: 25,75 ( Iva Inclòs )

MENÚ GRUPS Nº3
www.elracodecanfeliu.com

Pica-pica
Amanida de pernil d’aglà i formatge amb vinagreta fruits vermells
Patates Braves a l’estil de can feliu
Coca al forn de pernil d’aglà i formatge brie gratinat
Risotto de ceps amb formatge parmesà

Segon Plat a Escollir
Entrecot de vedella grillé amb salsa de tòfona
Bacallà fregit amb salsa de ceps
Costelles i mitjanes de xai amb patates al caliu

I De Postres
Postres a escollir / o pastís de celebració
Cava Brut Nature
Vi Negre Camino de Castilla ( D.O Ribera del Duero ) o vi blanc
Nuviana ( D.O Catalunya )
Preu: 32,75 ( Iva Inclòs )

MENÚ GRUPS Nº4
www.elracodecanfeliu.com

Pica-pica
Amanida de daus de formatge de cabra i pa fregit a la Mòdena
Croquetes casolanes de foie i ceps
Pebrots del piquillo farcits de botifarra negra i ceba confitada
Risotto de ceps amb formatge parmesà

Segon Plat a Escollir
Filet de vedella amb salsa de foie
Tataki de tonyina amb verdures a la soja
Confit d’ànec rostit a la taronja

I De Postres
Postres a escollir / o pastís de celebració
Vi Negre Camino de Castilla ( D.O Ribera del Duero ) o vi blanc
Nuviana ( D.O Catalunya )
Cava Brut Nature
Preu: 36,50 ( Iva Inclòs )

