Menú 1 (per grups
grups)

Menú 2 (per grups)

Per Picar:

Per Picar:
Crema
rema de trompetes
tro
Les croquetes de bacallà
Les nostres patates braves
Ravioli d’ànec confitat i raïm
El nostre foie mi-cuit
mi
El llagostí amb ceps
Ou a baixa Tª amb parmentier i bolets

Pa de vidre amb tomàquet i pernil ibèric
Les croquetes de bacallà
Les nostres patates braves
Ravioli d’ànec confitat i raïm
El llagostí amb ceps
Ou a baixa Tª amb parmentier i bolets
Segon a escollir:
El lluç de palangre al vermut blanc
El melós de vedella amb puré de moniato i vainilla
El magret d ànec a la brasa amb fruits vermells
Postres a escollir:
Iogurt amb coulis de fruits vermells
Trufes de cacau
Escuma de crema
rema catalana i gelat d
d’avellana
O bé... Pastís per tota la taula (+2
(+2€ sup.)
Els vins
Valls roure 2015 (negre) D.O. Conca de Barberà
Valls roure 2015 (blanc) D.O. Conca de Barberà

Preu: 34’000 €

Segon a escollir:
El rap a la nyoca (amb sofregit, pinyons i prunes)
Terrina de xai amb puré de moniato i vainilla
Pota de pop a la brasa amb puré de patata i sàlvia
Filet de bou a la brasa amb patates al caliu
Postres a escollir:
Escuma de crema catalana i gelat d’avellana
Soufflé de xocolata
Fruita natural
O bé... Pastís per tota la taula (+2 sup.)
Els vins
Castell del Remei Gotim bru 2014 (negre) D.O. Costers del segre
Juve & Camps Gregal 2014 (blanc) D.O. Penedès

Preu:: 39,00
39 €

El servei de pa, aigua, vi i cafè està inclòs. Tots els preus inclouen iva.
El menú per grups serà per un mínim de 6 persones. La falta de comensals sense avís previ suposarà un recàrrec de 6 per persona.
Menú infantil: Macarrons, fingers de pollastre arrebossats, gelat i beguda. Preu: 15,00
0 per persona
93 787 01 69 · cantorrella@cantorrella.com·ctra. De Terrassa a Talamanca (BV-1221)
1221) km. 4,5· 08230 Matadepera

