SOPAR – BALL HIVERN
•

SOPAR 33è ANIVERSARI I SANT VALENTÍ

•

8 DE FEBRER 2020

• AMENITZAT PER LA FABULOSA ORQUESTRA
SELVATANA
60,00 € per persona

PER RESERVES TRUQUEU
TEL. 973711080
Ctra. N II, Km 486 . 25241 Golmés
www.resquitx.com
resquitx@resquitx.com

Menú cap d’any
2019-2020

Plats per a emportar

-Calamars a la romana nacionals
-Graellada de peix i marisc
-Caldereta costa brava
-Canelons tradicionals amb pasta fresca
-Cabrit al forn amb verdures i bolets

MENÚ CAP D’ANY 2019-2020

11,00 €
30,00 €
25,00 €
13,00 €
22,00 €

I QUALSEVOL SUGGERIMENT O PLAT DE LA CARTA

En els plats per emportar, cada 60,00 € de consum, una
botella de cava brut i el raïm de la sort de regal per
persona

Menú per emportar MÍNIM DUES PERSONES
Suquet de peix (lluç, sèpia, gambes i musclos)
½ Espatlla de xai amb guarnició
Postre 2019
Ampolla de cava brut
Raïm de la sort
Cofre de les sorpreses
PREU – 38,00 €
Gran Cotilló – Ressopó a partir de la 1 de la nit
Preu per persona 40,00 €

També disposem de menú infantil
Amb sala de jocs (infalble, play, jocs de taula..)
PREU NEN / NENA - 45,00 €

Snacks
Philopizza / festucs amb témpora
Tapes
Tall de fetge d’ànec al forn amb poma
Dau de bacallà fumat
Vi Moscato D’Asti
Crema de ceps
Pop / patata morter
Plats
Llagosta al natural
Espatlleta de cabrit al forn
Postre 2019
Els Dotze grans de Raïm de la Felicitat
Cofre de les Sorpreses

Celler

Vi blanc Honeymoon Parés Baltà
Vi Negre Tomàs Cusiné Vilosell 2017
Cava Torelló Brut Nature
Grup Vichy Català, cafè i assortit de licors selectes
Dos sales, dos ambients
Sala amb música en viu, amenitzat pel grup Vora el Mar
Sala amb discjey (música 80 , 90 i actual)
PREU PER PERSONA – 115,00 €
Inclòs consumicions
A partir de les 3 de la matí. Ressopó – Bufet amb coca
de recapte, pernil ibèric, formatge, embotits ibèrics, pa
de vidre amb tomàquet, bufet de fruites, xocolata amb
xurros i fruites variades
Dia límit per fer la reserva
27 de desembre, mitjançant metàl.lic o transferència

TOTS ELS PREUS IVA INCLÒS

