MENÚS per EMPRESA i CELEBRACIONS
NADAL 2018
Tel. 93 833 50 50 - mail: info@canfaine.com

Menú 1
ENTRETENIMENTS

Torradeta de pernil
Torradeta d’escalivada i anxova
Daus de formatge
Risotto de bolets i verduretes
Festiva d’olives
Llonganissa

SEGONS

(a escollir)

Pollastre i Xai a la brasa
Canelons de peix i marisc
Cuixa de gall d’indi amb prunes

POSTRES (a escollir)

Pasta de full amb fruites i xantillí
Pastís de formatge
Mel i mató
Gelat de tall

BEGUDES

Vi DO Terra Alta, aigua mineral.
Cafè, tallat o infusió

Preu 25€

per persona

IVA inclòs

Aparcament gratuït

Ctra. BV 1229 km 2,6 Sant Vicenç de Castellet
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Menú 2
ENTRETENIMENTS
Xips
Olives
Llonganissa

PRIMERS

(a escollir)

SEGONS

(a escollir)

POSTRES

(a escollir)

Amanida amb formatge fresc, pinya, espàrrecs, llavors i panses
Mongetes del ganxet amb fredolics saltats amb cansalada
Fideuada del senyoret (sense feina)

Gambes a la planxa amb all i julivert
Vedella lligada amb rovellons
Mini graellada: Xai, botifarra blanca i pollastre

Pasta de full amb fruites i xantillí
Pastís de formatge
Mel i mató
Gelat de tall

BEGUDES

Vi DO Terra Alta, aigua mineral
Brindis amb cava
Cafè, tallat o infusió

Preu 30€

per persona

IVA inclòs

Aparcament gratuït

Ctra. BV 1229 km 2,6 Sant Vicenç de Castellet
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Menú 3
PICA PICA

Carpaccio de vedella amb parmesà i oli de cítrics
Ous remenats amb bolets
Mini esqueixada de bacallà
Pernil de tall
Brie a la romana i reducció de fruits vermells amb mesclum
Festival d’olives i llonganissa

SEGONS

(a escollir)

Xai a la brasa
Bacallà a la llauna amb fons de patates
confitades i ceba caramel·litzada
Jarret de vedella amb bolets

POSTRES (a escollir)

Pasta de full amb fruites i xantillí
Pastís de formatge
Sacher
Gelat de tall

BEGUDES

Vi DO Terra Alta, aigua mineral
Brindis amb cava
Cafè, tallat o infusió

Preu 33€

per persona - mínim 8 persones

IVA inclòs

Aparcament gratuït

Ctra. BV 1229 km 2,6 Sant Vicenç de Castellet
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Menú 4
PRIMERS

(a escollir)

SEGONS

(a escollir)

POSTRES

(a escollir)

Amanida mesclum amb formatge de cabra i ametlles cruixents
Amanida d’espàrrecs i salmó marinat
Canelons de bolets espinacs i picada d’ametlles

Bacallà amb reducció de mel i vi blanc
Espatlla de cabrit nacional al forn amb llenegues

Pasta de full amb fruites i xantillí
Pastís de formatge
Sacher
Gelat de tall

BEGUDES

Vi DO Terra Alta, aigua mineral
Brindis amb cava
Cafè, tallat o infusió

Preu 38€

per persona

IVA inclòs

Aparcament gratuït

Ctra. BV 1229 km 2,6 Sant Vicenç de Castellet
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Menú 5
PICA PICA

Torradeta d’escalivada i anxova
Mous de bacallà amb mel i pinyons
Enfilat de llagostí cruixent amb sèsam
Carpaccio de vedella amb oli de cítrics i parmesà
Amanida de favetes amb pernil de Jabugo
Braves “picantones”
Medalló de foie caramel·litzat

SEGONS

(a escollir)

POSTRES

(a escollir)

Suprema de lluç amb alls tendres i bolets
Entrecot de vedella amb salsa al pebre rosa
Espatlla de cabrit nacional al forn amb llenegues

Pasta de full amb fruites i xantillí
Pastís de formatge
Sacher
Gelat de tall

BEGUDES:

Vi DO Terra Alta, aigua mineral
Brindis amb cava
Cafè, tallat o infusió

Preu 39.50€

per persona - mínim 8 persones

IVA inclòs

Aparcament gratuït

Ctra. BV 1229 km 2,6 Sant Vicenç de Castellet

MENÚS per EMPRESA i CELEBRACIONS
NADAL 2018
Tel. 93 833 50 50 - mail: info@canfaine.com

ANNEX

La beguda inclosa en el menú és fins al servei dels cafès.
El vi està calculat per una ampolla per cada tres persones, per
consumir en el restaurant.
Es pot canviar el vi per sangria en el moment de contractar de
la reserva. Per tota la taula, una sangria per cada tres persones.
Altres begudes, licors, xarrups, ... no estan incloses i es
facturaran a part.
Tot el grup ha d’escollir el mateix menú.
Si alguna persona té algun tipus d’intolerància alimentària, ho
han de comentar en el moment de fer la reserva. En aquests
menús hi ha plats que són adients o en parlem i ens podem
adaptar.
El pagament es pot realitzar amb targeta o efectiu.
Per grups a partir de 10 persones, s’ha de realitzar un
pagament a compte en el moment de la reserva.
Localització Can Fainé https//goo.gl/maps/VU2M8FH564A2,

Aparcament gratuït

Ctra. BV 1229 km 2,6 Sant Vicenç de Castellet

