Tapa Nadalenca 1

Tapa Nadalenca 2

Tapa Nadalenca 3

Microcaponata
amb oliva deshidratada

Xip de yuca
amb pols de chimichurri

Xip de yuca amb pols de chimichurri

Wrap de formatge i salmó
Mini entrepà de pernil ibèric

Amanida vietnamita amb llagostí,
mandarina i alvocat amb
salsa agredolça de fruits vermells

Hummus amb crudités

Croqueta de la iaia

Truita de patates
amb tomàquet xerri

Mini canaló d’espinacs a la catalana
amb trompetes de la mort

Falafel sobre llit de cabdell
amb salsa de iogurt

Dumpling d’escudella i can d’olla

Mini amanida rigatone
amb verduretes i faves

Galta de vedella
amb parmentier trufada

Bombó de foie sobre galeta de festuc
Croqueta de fricandó de vedella
amb moixernons
Amanida de pop i mandarina
amb cogombre, maria lluïsa
i anacards garapinyats
Mini canaló d’espinacs a la catalana
amb trompetes de la mort
Degustació d’escudella i carn d’olla
Pinxo de garrinet
amb poma i carabassa

Croquetes de rostit

Lluç amb salsa verda
i risotto d’espelta

Crestes de tonyina

------

Gotet de rap
amb alga verda i espelta

------

Panetone amb gelat de vainilla
negra, panses i avellanes

Xai a baixa temperatura, puré de
pastanaga i crumble de gingebre

------

------

Aigua

Panetone amb gelat de vainilla negra, panses i avellanes

Mango Sango
-----Aigua
Vi negre TERRA NOSTRA,
Vi blanc CAU D’ORELLA

Vi negre SANTES 2017
D.O. Montsant,
Vi blanc SEPO 2017 D.O. Alella

Cava Vinya Aderus Brut

Cava SIGNAT Brut Nature

------

------

22 € / persona

29 € / persona

Servei de cambrers a 17 €/hora

Servei de cambrers a 17 €/hora

Trufa de xocolata i te matxa
-----Aigua
Vi negre SANTES 2017
D.O. Montsant,
Vi blanc SEPO 2017 D.O. Alella
Cava SIGNAT Brut Nature
------

40€ / persona
Servei de cambrers a 17 €/hora

Gastronomia Solidària, de la mà d’Edu’s Kitchen i amb l´equip de la Fundació Canpedró,
us volem portar a taula l’oportunitat de gaudir en aquestes festes d’un bon àpat al costat
de tots els qui estimeu, d’una manera solidària, tot contribuint a la formació
i l’ocupació de persones en risc d’exclusió social.

