
ReSTAURANT DINOU VINT-I-DOS 

Menú picA picA 
 

PA de vidre Amb encenAlls de pernil ibèric 

Assortiment de mini entrEPAns vAriAts  

Mousse de foie arrebossada en crocant i torrAdetes  

Piruletes de formAtge goudA  

Croquetes de cArn d´ollA o bolets  

LlAgostins cruixents de llagostí en tempurA Amb 

sojA 

Lingots de formAtge de cAbrA envoltAt de pinYA cArAmel·litzAdA 

Guacamole Amb nAtxos 

Tartar de salmó amb alvocat 

Steak tartar de vedella 

PAtAtes BrAVes 

XistorrA envOLTAdA Amb pATATA cruixent 

Tires de pollAstre cAjún Amb sAlsA yAkitorri 

Mini hAmburgueses Amb cebA cArAmel·litzAdA 

FideUÀ de lA cAsA 

Bunyols de bAcAllÀ  

Xarrup de temporada 

LlAunA d´escAlivADA Amb Anxoves 

 

 POSTRES 

TArTA de sAcher /Carrot Cake 

Assortit de pAstes vAriAdes 

 

BEGUDES 

Refrescs i Aigua 

Vi blAnc i negre 

CAVA Brut NAture 
 

A ESCOLLIR 

9 degusTAcions Amb begudA 30€ 

12 degusTAcions Amb begudA 35€ 

14 DEGUSTACIONS AMB BEGUDA 40€ 



ResTAURAnt dinou vint-i-dos 
 

Menú 1 

PRIMERS (a compartir) 

Freds 

CocA de vidre Amb enceNALLs de pernil ibèric  

XArrup de temporada 

TimbAL d’esCALIVADA Amb oli d’olivADA i torRAdes 

PIRULETES de formATge gouDA cruixents  

CAlents 

Croquetes de carn o bolets 

           CAlAMARs A l’AnDAlUSA 

 

SEGON (A escollir) 

Entrecot de vedellA gAllEGA  

o 

GAltA ibèriCA confitADA i desOSSADA fArciDA A lA cAtAlANA 

o 

BAcALlÀ A lA llAuNA Amb fons de mongetes 
 

POSTRES 

PAstís SAcher / Carrot Cake 

O 

Assortiment de postres vAriATs de lA casA 

 

BEGUDES 

Refrescs, cervESA, vi RiojA, 

CAfè i copA de cAVA 

29,50€/personA  



ResTAURAnt dinou vint-i-dos 
 

Menú 2 
PRIMERS 

CocA de vidre Amb enceNALLs de pernil ibèric 

Lingots de pinyA fArcits de formAtge de cAbRA cARAmel·litZATs  

Mousse de foie ArrebosSADA en croCANt Amb torrADes 

PIRULETA de formATge gouDA cruixents  

Croquetes cAsOLAnes del xef 

LlAgostins en tempuRA Amb sojA 

 
SEGON (A escollir) 

Filet de vedELLA  

o 

Confit d’ÀNec Amb pArmentier i 

melmelada de tAroNJA 

 o 

LlobARro fresc Al forn 

 
POSTRES 

PAstís SAcher / Carrot cake 

o 

Assortiment de postres vAriATs de lA cASA 

BEGUDES 

Refrescs, cervESA, vi RiojA, 

CAfè i copA de cAVA 

35,50€/personA 



ResTAURAnt dinou vint-i-dos 
 

Menú 3 
PRIMERS 

CocA de vidre Amb enceNALLs de pernil ibèric 

Bombons de foie ArreboSSAts en croCANt 

Xarrup de temporada 

TÀrTAR de sAlmó i AlvoCAt 

Croquetes cAsOLAnes del xef 

LlAgostins en tempuRA 

Cruixent de botifArrA del Perol i cebA cArAMEL·litzADA 

 
SEGON (A escollir) 

Filet de vedELLA Amb sAlsA de ceps 

o 

½ EspAtllA de xAi Al forn 

o 

Suquet de rAp i llAgostins 

 
POSTRES 

PAstís A escollir 

Assortiment de postres vAriATs de lA cASA 

BEGUDES 

Refrescs, cervESA, vi RiojA 

CAfè i copA de cAVA 

45,50€/personA 


