Menú del 4 al 9 de desembre// Menú del 4 al 9 de diciembre//
Menu from December 4th until December 9th
Moniato rostit amb formatge de cabra i amanida de llenties
Boniato rustido con queso de cabra y ensalada de lentejas
Roasted sweet potato with goat cheese and lentil salad
Sopa de carbassa del nostre hort amb nous
Sopa de calabaza de nuestro huerto con nueces
Pumpkin soup from our garden with walnuts
Caneló de verdures amb beixamel i parmesà
Canelón de verduras con bechamel y parmesano
Vegetable cannelloni with bechamel sauce and parmesan
****
Graellada de carn amb allioli i patates al caliu
Parrilada de carne con alioli y patatas al caliu
Grilled meat with aioli and caliu potatoes

Arròs de costella de porc, pèsols i bolets
Arroz de costilla de cerdo, guisantes y setas
Rice with pork rib, peas and mushrooms
Peix del dia amb verdures
Pescado del día con verduras
Daily fish with vegetables
****
Mató casolà amb mel i ametlles
Mato casero con miel y almendras
Homemade “Mato” with honey and almonds
Pastís del dia
Pastel del día
Daily cake
Mousse de maracuià i iogurt
Mousse de maracuyá y yogur
Passion fruit and yogurt mousse
****
Beguda inclosa, amb vins i caves Mastinell
Bebida incluida, con vinos y cavas Mastinell
Drink included, with wines & cavas Mastinell
* Notes de tast

Alba Blanc de Lluna: vi blanc de color groc pàl·lid amb reflexos verds, d'aroma exuberant.
Arte: vi negre vermell robí d'intensitat mitjana-alta amb denses llàgrimes, en nas afruitat.
Chardonnay: vi blanc de color daurat amb rivet verdós, complex i intens aromàticament.
Brut Real Reserva: cava de color groc pàl·lid brillant, bombolla fina, aromes molt florals i tocs de fruita.

22€ IVA incl. (VAT incl.)

Dissabtes, diumenges i festius |Sábados, domingos y festivos| Saturdays, Sundays & Festive days

29€ IVA incl. (VAT incl.)

Tots els vins i caves de Mastinell els poden adquirir a la nostra botiga de recepció. No es perdi les nostres ofertes i promocions!
Todos los vinos y caves de Mastinell los pueden adquirir en nuestra tienda ubicada en recepción. ¡No se pierda nuestras ofertes i promociones!

All the wines & caves from Mastinell are available in our reception shop. Do not miss our special prices and offers!
Si us plau reservi amb antelació / Por favor reserve con antelación / Please book in advance
A partir de 10 persones consultar propostes de menú / A partir de 10 personas consultar propuestas de menú / From 10 people see menu suggestions

