MENÚ DE SANT ESTEVE
www.pepatomategrup.com

ENTRANTS
Bunyols d'espinacs amb allioli de mel
Esferes cruixents de tartar de salmó i alvocat
Amanida de polenta amb bolets, castanyes, remolatxa, rabes,
brots i vinagreta de mostassa

PRIMER
Canelons de pollastre rostit amb la seva beixamel
i gratinats amb formatge parmesà

SEGONS A ESCOLLIR
Melòs de vedella amb parmentier de boniato
Bacallà amb allioli de poma, patata i cruixent de kale
Boniato al forn amb quinoa vermella, formatge fresc, magrana
i salsa de yogur (opció vegetariana)

POSTRE
Torrija cremada de pa de brioix amb gelat de canyella
Torrons i copa de cava
El menú inclou tres begudes per persona a escollir
entre vi, cava, cervesa, refrescs o aigua

45 €

MENÚ DE SANT ESTEVE
www.pepatomategrup.com

ENTRANTES
Buñuelos de espinacas con alioli de miel
Esferas crujientes de tartar de salmón y aguacate
Ensalada de polenta con setas, castañas, remolacha, rabanitos, brotes
y vinagreta de mostaza

PRIMERO
Canelones de pollo asado con su bechamel
y gratinados con queso parmesano

SEGUNDOS A ESCOGER
Meloso de ternera con crema de boniato
Bacalao con alioli de manzana, patata y crujiente de kale
Boniato asado con quinoa roja, queso fresco, granada y salsa de
yogur

POSTRE
Torrija quemada de pan de brioche con helado de canela
Turrones y copa de cava
El menú incluye tres bebidas por persona a escoger entre vino, cava, cerveza, refrescos o agua

45 €
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Bunyols d'espinacs amb allioli de mel
Esferes cruixents de tartar de salmó i alvocat
Amanida de polenta amb bolets, castanyes, remolatxa, rabes, brots
i vinagreta de mostassa
Hummus de carbassa amb les seves pipes, magrana i formatge de
cabra
Truita trufada de patata i ceba caramelitzada
Gambes vermelles a la planxa

SEGONS A ESCOLLIR
Melòs de vedella amb parmentier de boniato
Rap a la Donostiarra amb patata confitada
Opció vegetariana: Boniato al forn amb quinoa vermella, formatge fresc, magrana i
salsa de yogut

POSTRES

Coulant de xocolata belga
Torrons, copa de cava i cotilló
per donar la benvinguda al 2022

60 €
El menú inclou tres begudes per persona a escollir
entre vi, cava, cervesa, refrescs o aigua

WWW.PEPATOMATEGRUP.COM
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Buñuelos de espinacas con alioli de miel
Esferas crujientes de tartar de salmón y aguacate
Ensalada de polenta con setas, castañas, remolacha, rabanitos,
brotes y vinagreta de mostaza
Hummus de calabaza con sus pipas, granada y queso de cabra
Tortilla trufada de patata y cebolla caramelizada
Gambas rojas a la plancha

SEGUNDOS A ESCOGER
Meloso de ternera con parmentier de boniato
Rape a la Donostiarra con patata confitada
Opción vegetariana: Boniato asado con quinoa roja, queso fresco, granada y salsa de
yogur

POSTRES
Coulant de chocolate belga
Turrones, copa de cava y cotillón
para dar la bienvenida al 2022

60 €
El menú incluye tres bebidas por persona a escoger
entre vino, cava, cerveza, refrescos o agua

WWW.PEPATOMATEGRUP.COM

