CAIXA ESMORZEM JUNTS AL LLIT

Brownie en forma de cor amb melmelada de maduixes
(fets per nosaltres)
Croissant integral amb pernil dolç i formatge
Baguel de salmó amb crema de formatge i ruca
Fruita natural tallada
Suc de taronja 50cl

20,00€

DESPERTAR JUNTS

Cake pop de maduixa i xocolata 2u
Mini croissant de mantega 2u
Mini entrepà de pernil
Barqueta de formatges (100g)
Crakers
Mini blini de salmó amb salsa tàrtara
Llaminadures en forma de cor
Suc de taronja 50cl

25,50€

COMPARTIR ÉS ESTIMAR

Pancakes en forma de cor 4u (fets per nosaltres)
Crema de cacau i avellanes (feta per nosaltres)
Melmelada de roses
Mantega
Pernil ibèric 60g
Tomàquet de sucar
Oli monodosi
Torrades de pa de coca 4u
Crakers
Bagel de salmó amb crema de formatge i ruca
Amanida de burrata i tomàquets confitats
Fruita natural tallada
Suc de taronja 50cl

39,80€

DE TOT COR
APERITIU
Xips de plàtan

PRIMER
Amanida amb tartar de salmó i vinagreta de mango
O
Raviolis del farcit del calamar farcit amb el seu suquet

SEGON
Suquet de rap amb gamba vermella
O
Melos ibèric amb bolets, cors de carxofes confitats

DESSERT
Red velvet en forma de cor

PREU PER PERSONA 26,90€ IVA inclòs
MÍNIM 2 PAX
DATA LÍMIT DE COMANDES DIA 11/02 A LES 17:00h
TRANSPORT A BARCELONA 6,00€
PER ALTRES POBLACIONS COSULTAR PREU

PASSIÓ PER COMPARTIR
Blini de wayu amb gominola de cirera i coco al wasabi
Duo de les nostres croquetes casolanes (pollastre al curry, pernil ibèric)
Assortit de formatges i crackers
Carquinyoli amb foie
Degustació d’amanida de vieires
Blini de salmó amb salsa tartara
Bao de cansalada a baixa temperatura amb maionesa de coriandre
Ravioli del farcit del calamar farcit amb el seu suquet
Chessecake amb melmelada de pètals de rosa
Roca de xocolata negra XL

PREU PER PERSONA 25,70€ IVA inclòs
MÍNIM 2 PAX
DATA LÍMIT DE COMANDES DIA 11/02 A LES 17:00h
TRANSPORT A BARCELONA 6,00€
PER ALTRES POBLACIONS COSULTAR PREU

