
Amanida de daus de formatge i pipes amb vinagreta

Croquetes casolanes de pernil d’aglà

Canelons de la iaia amb beixamel de parmesà

           SEGON PLAT A ESCOLLIR

          RIMER PLAT A ESCOLLIR

           I DE POSTRES

 

 Menú grup nº1
 

26,75€

Aigua i vi negre del Falset / agua y vi negre del Falset
 
 
 
 

*el preu inclou una ampolla de vi i d’aigua per a cada 4 persones

El Racó de Can Feliu

IVA INCLÒS

Hamburguesa casolana de vedella amb barret de formatge de cabra 

Mero al forn amb salsa de llagostins i trompetes de la mort

Medallons de filet de porc embolicats amb pernil i tomàquet

Pastís de celebració o postres a escollir

www.elracodecanfeliu.com
 



Amanida de salmó fumat i llagostins amb vinagreta de Mòdena

Croquetes casolanes de brandada de bacallà 

Risotto de bolets amb formatge parmesà

           SEGON PLAT A ESCOLLIR

          RIMER PLAT A ESCOLLIR

           I DE POSTRES

 

 Menú grup nº2
 

29,75€

Vi Negre Camino de Castilla ( D.O Ribera del Duero ) o
 vi blanc Nuviana ( D.O Catalunya )

 
 

*el preu inclou una ampolla de vi i d’aigua per a cada 4 persones

El Racó de Can Feliu

IVA INCLÒS

Entrecot de bou ala planxa amb salsa de tòfona

Suprema de lluç amb salsa marinera i cloïsses

Escalopines de pollastre a la planxa amb salsa de ceps

Pastís de celebració o postres a escollir

www.elracodecanfeliu.com
 



Amanida de formatge de cabra i nous amb vinagreta

Croquetes de llagostins i rovellons

 Risotto de ceps amb formatge parmesà

           SEGON PLAT A ESCOLLIR

          RIMER PLAT A ESCOLLIR

           I DE POSTRES

 

 Menú grup nº3
 

34,75€

Vi Negre Camino de Castilla ( D.O Ribera del Duero ) 
o vi blanc Nuviana ( D.O Catalunya ) 

o cava brut Nature
 
 

*el preu inclou una ampolla de vi i d’aigua per a cada 4 persones

El Racó de Can Feliu

IVA INCLÒS

Brotxeta de filet de vedella amb salsa de tòfona negra

Bacallà gratinat amb muselina de mel

Confit d’ànec rostit amb salsa de taronja

Pastís de celebració o postres a escollir

www.elracodecanfeliu.com
 


