Menú per a grups
MENÚ

1

PRIMERS
Amanida Caprese amb mozzarella de búfala i pesto
Gnocchi a la bolonyesa
Ous estrellats amb pernil del país
Espàrrecs bladers a la planxa amb salmó
SEGONS
Pit de pollastre amb salsa de formatge i arròs saltejat
Botifarra esparracada amb bolets
Llom de bacallà amb samfaina
POSTRES
Flam de turró
Tarta de Xocolata

20 €

Cafè o tallat
BEGUDA
Vi negre Rioja Gorrebustos
Sangría de vi o refresc.
--

MENÚ 2
MENÚ
MENÚ 22
MENÚ 2
PRIMERS
Amanida de formatge de cabra amb fruits secs i vinagreta
de mel
Graellada de verdures de temporada amb romesco
Canelons casolans de carn amb beixamel d´emmental
Llesca de bacó amb formatge de cabra i ceba
caramel·litzada
SEGONS
Secret de porc ibèric amb ximixurri i patates fornera
Hamburguesa de vedella amb formatge cheddar, cogombre
i patates deluxe
Suprema de salmó al cava amb juliana de verduretes
POSTRES
Brownie
Profiterols

Telf. de reserves 93 384 05 61
www.restaurantantillana.com
www.restaurantantillana.com
www.restaurantantillana.com

telf..
3840561
telf. 93
93 3840561

Cafè o tallat

23 €

BEGUDA

Vi negre Rioja Gorrebustos
Sangría de vi o refresc

MENÚ 3
PRIMERS
Amanida tèbia de bacó cruixent, crostons, pinyons i
parmesà
Provolone al forn amb dauets de xistorra
Plat L´Antillana: Clamars a la romana, torradetes
amb fuet, pebrots del padró i croquetes
Crep de bolets amb foie
SEGONS
Entrecot de vedella (300grs) a la planxa amb patates
fregides i verduretes
Graellada de peix i marisc
Filet ibèric rostit amb mostassa antiga i gratinat de
moniato
POSTRES

MENÚ 4

Brownie amb gelat de vainilla
Sorbet de llimona

PRIMERS

Cafè o tallat
BEGUDA

26 €

Ramón Bilbao
Verdejo Rama corta
Refresc

Per Compartir:
Llesca d'anxoves, tonyina i pebrots rostits
Timbal d'escalivada amb formatge de cabra,
Calamarcets a la planxa amb pebrots de padró
Ous estrellats amb pernil

Copa de cava

SEGONS
Filet de vedella amb foie i reducció de Pedro Ximenez
Costelletes de xai amb verdures saltejades i patata all i oli
Tataki de tonyina amb tomàquet confitat, teriyaki i
maionesa de wasabi
POSTRES
Mini pastís de formatge amb gerds
Natilles de turró
Café o tallat
BEGUDA
Ramón Bilbao

29 €

Verdejo Rama corta
Refresc
Copa de cava

