MENÚS NADAL
GRUPS
TRIA TAPES + SEGONS
TAPES PER COMPARTIR
PACK 1: 4,95€
Amanida César
Musclos a la marinera
Bomba de la Barceloneta
Tires de pollastre amb salsa
de mostassa antiga
Pà torrat amb tomàquet

PACK 2: 5,50€

PACK 3: 6,50€

Patates Braves
Aletes de pollastre amb
salsa picant
Natxos amb guacamole
i formatge fos
Calamars a la romana
Pà torrat amb tomàquet

Amanida amb tonyina La Fresca
Tires de pollastre amb salsa
de mostassa antiga

PACK 4: 7,25€
Amanida de tomàquet amb ceba
tendra, tonyina i olives
Patates Braves

Pebrots de padrón amb sal
gruixuda

Gyozes de pollastre i verdura
amb salsa teriyaki

Calamarsets fregits

Formatge manxec

Pà torrat amb tomàquet

Seitons fregits
Pà torrat amb tomàquet

SEGONS PLATS a escollir
PACK 1: 5,95€
Hamburguesa La Fresca
Sandwitx de coca d´oli amb
salmó fumat
Tagliatelle al pesto
amb parmesà

PACK 2: 7,95€
Hamburguesa doble
amb formatge i patates
fregides
Lluç al forn
Pernilets de
pollastre rostits amb
cus cus i fruits secs

PACK 3: 10,95€
Salmó a la planxa amb salsa
d´anet i pastanaga marinada
Secret de porcí amb salsa de
formatge, pà amb tomàquet i
patates fregides
Graellada de carn amb patates
al caliu

PACK 4: 12,95€
Orada al forn
Entrecotte de vedella
al pebre
Entranya a la brasa
amb patates fregides i
tomàquet a la planxa

POSTRES 3,95€

Flam de xocolata blanc amb nata
Tarta brownie amb gelat de vainilla
Pinya natural

SI EL MENÚ VOLS QUE INCLOGUI 2 BEGUDES I 1 CAFÈ O INFUSIÓ:

+ 6,75€

MENÚS NAVIDAD
GRUPOS
ELIGE TAPAS + SEGUNDOS
TAPAS PARA COMPARTIR
PACK 1: 4,95€
Ensalada César
Mejillones a la marinera
Bomba de la Barceloneta
Tiras de pollo con salsa de
mostaza antigua
Pan tostado con tomate

PACK 2: 5,50€
Patatas Bravas
Alitas de pollo con
salsa picante
Nachos con guacamole
y queso fundido
Calamares a la romana
Pan tostado con tomate

PACK 3: 6,50€
Ensalada con atún La Fresca
Tiras de pollo con salsa de
mostaza antigua
Pimientos de padrón con sal
gorda
Chipirones fritos
Pan tostado con tomate

PACK 4: 7,25€
Ensalada de tomate, cebolla
tierna, atún y olivas
Patatas Bravas
Gyozas de pollo y verdura con
salsa teriyaki
Queso manchego
Boquerones fritos
Pan tostado con tomate

SEGUNDOS PLATOS a escoger
PACK 1: 5,95€
Hamburguesa La Fresca
Sandwich de coca de aceite
con salmón ahumado
Tagliatelle al pesto con
parmesano

PACK 2: 7,95€
Hamburguesa doble con
queso y patatas fritas
Merluza al horno
Jamoncitos de pollo
asados con cus cus
y frutos secos

PACK 3: 10,95€
Salmón a la plancha con salsa
de eneldo y zanahoria marinada
Secreto de porcino con salsa
suave de queso, pan
tomate y patatas fritas
Parrillada de carne con
patatas al caliu

PACK 4: 12,95€
Dorada al horno
Entrecotte de ternera a la
pimienta
Entraña a la brasa con
patatas fritas y
tomate a la plancha

POSTRES 3,95€

Flan de chocolate blanco con nata
Tarta brownie con helado de vainilla
Piña natural

SI QUIERES QUE EL MENÚ INCLUYA 2 BEBIDAS Y 1 CAFÉ O INFUSIÓN

+ 6,75€

