
Família Riera - Garcia
M A S I A  R E S T A U R A N T

MENÚ:

Primer plat per compartir:

Grups Agost-Octubre 2018

Amanida amb formatge de cabra caramel·litzat, rúcula, fruits secs i 
salsa de fruits del bosc.

Entremesos (embotits, daus de salmó, bombó de foie i olives).
*Mongetes del ganxet sortint de l’ olla amb cansalada fregida 

i botifarra negra.
Croquetes de pernil i pollastre.

*Carxofes confitades amb romesco i pernil d’ ànec.

* Opció de canvi per La nostra versió de cargols a la gourmanda.

Segon plat a escollir entre els següents:

Bacallà a la llauna amb mongetes del ganxet
Bacallà amb fricandó de bolets
Bacallà gratinat amb all i oli

Rissotto de ceps amb cuetes de llagostí a l’allet
Costelles i mitjanes de xai a la brasa

Presa de porc ibèric a la brasa
Peus de porc a la brasa
Galta de vedella melosa
Cuixa d’ ànec amb peres

Magret d’ànec a la brasa amb salsa de fruites del bosc
Mitja espatlla de xai al forn amb cebetes i bolets

Per postres:

PREU DEL MENÚ  - per comensal – 34.00 € (10 % IVA INCLÒS)

Crema catalana amb carquinyolis
Gelat de bescuit amb xocolata calenta

Iogurt grec amb salsa de nabius i engrunes de galeta de canyella
Flam de mató amb nata i nous
Milfulles amb crema i fruites

Sorbet de mandarina amb menta i coulis de mojito
Coulant de xocolata amb gelat de vainilla

Aquests preus inclouen: Aigües minerals, pa torrat i cafè

Per informació i reserves:

Telèfon 938448707      629392858 (només missatges)



Família Riera - Garcia
M A S I A  R E S T A U R A N T

MENÚ:

Primer plato para compartir:

Grupos Agosto-Octubre 2018

Ensalada con queso de cabra caramelizado, rúcula, frutos secos y salsa de 
frutos del bosque.

Entremeses (embutidos, dados de salmón, bombón de foie y aceitunas).
*Judías del “ganxet” con tocino frito y butifarra negra.

Croquetas de jamón y pollo.
*Alcachofas confitadas con romesco y jamón de pato.

*Opción de cambio por nuestra versión de los caracoles a la gourmanda.

Segundo plato a elegir entre los siguientes:

Bacalao a la “llauna” con judías del “ganxet”
Bacalao con setas salteadas
Bacalao gratinado con alioli

Rissotto de “ceps” con colitas de langostino al ajillo
Chuletas de cordero a la brasa

Presa de cerdo ibérico a la brasa
Pies de cerdo a la brasa

Carrillera de ternera melosa
Muslo de pato con peras

Magret de pato a la brasa con salsa de frutas del bosque
Media paletilla de cordero al horno con cebollitas y setas

Postres:

PRECIO DEL MENÚ - por comensal - 34.00 € (10% IVA INCLUIDO)

Crema catalana con “carquinyolis”
Helado de biscuit con chocolate caliente

Yogur griego con salsa de arándanos y migajas de galleta de canela
Flan de requesón con nata y nueces

Milhojas con crema y frutas
Sorbete de mandarina con menta y coulis de mojito

Coulant de chocolate con helado de vainilla

Estos precios incluyen: Aguas minerales, pan tostado y café

Para información y reservas:

Teléfono 938448707      629392858 (solo mensajes)


