
RESERVAS · RESERVES

WhatsApp

00376 334707

*Consumiciones extra de pago directo en el restaurante

LLAC PESSONS
MENÚS CENAS EXPERIENCIA 2018-19

Mínimo 15 peronas - Máximo 25
Subida y bajada en Retrac® incluida en precio

de 20hs a 24hs

APERITIUS
Brou de pollastre Brou de pollastre 

Carxofes confitades amb botifarra negra i pinyons torrats

PRIMERS A COMPARTIR CADA 4PAX

Pernil ibèric de gla amb el seu pa de vidre

Raviolis de pasta wanton farcits de cua de bou, toc de regalèssia i salsa al vi 

Farcellet d’albergínia i confit d’ànec, amb poma i toc de canyella

SEGONS A ESCOLLIR

Entrecot a la graella 300gr (maduració de 60 dies) amb acompanyament Entrecot a la graella 300gr (maduració de 60 dies) amb acompanyament 

O 

Turbot a la graella amb espàrrecs, bolets i concassé de tomàquet

POSTRES

Assortiment de postres Escribà

Aigua, vi blanc o negre 

Cafès

Copa de cava de benvingudaCopa de cava de benvinguda

APERITIUS

Brou de pollastre

Carxofes confitades amb botifarra negra i pinyons torrats

Coca de pasta fullada amb encenalls de foie i figues (amb poma, pinyons i reducción de PX)

PRIMERS A COMPARTIR

Pernil ibèric de gla amb el seu pa de vidre

Raviolis de pasta wanton farcits de cua de bou, toc de regalèssia i salsa al vi Raviolis de pasta wanton farcits de cua de bou, toc de regalèssia i salsa al vi 

Carpaccio de gambes amb vinagreta de ceps, all i bitxo

SEGONS A COMPARTIR (2PAX)

Mitjana de Wagyu a la graella d’1 kg

POSTRES

Assortiment de postres Escribà

Aigua, vi blanc o negre

CafèsCafès

APERITIUS

Amandia de crudités amb fruita i fruits secs 

Coca de miniverduretes

PRIMER 

Saltejat d’espàrrecs, tofu i ou cremós

SEGON

Cassoleta de quinoa amb cigrons, verdures i boletsCassoleta de quinoa amb cigrons, verdures i bolets

POSTRES

Assortiment de postres Escribà

Aigua, vi blanc o negre 

Cafès

PRIMERS A ESCOLLIR 

Sopa de fideus i mandonguilles 

O O 

Canelons de l’àvia gratinats amb beixamel 

SEGONS A ESCOLLIR 

Costelles de xai a la graella amb guarnició de patates 

O 

Hamburguesa al plat amb patates rosses 

POSTRES 

Assortiment de postres EscribàAssortiment de postres Escribà

Aigua o refresc 

MENÚ 2 PESSONS.........................................140€/persona

MENÚ VEGETARIANO....................................110€/persona

MENÚ INFANTIL...........................................45€/menú

MENÚ 1 PESSONS.......................................110€/persona


