MENÚ A

MENÚ B

22,50€

25,50€

ENTRANTS per compartir:

ENTRANTS per compartir:
Xips de verdures i tubercles

Amanida verda il∙lustrada de l’Arcada de Fares

Timbal d’escalivada al caliu amb anxoves de l’Escala i olivada

Embotits típics de la Garrotxa

Amanida volcànica de carn de perol, fesols, encurtits

Patates de la Garrotxa d’elaboració pròpia

Musclos saltats a l’estil d’en Diego
Calamars a la romana d’elaboració pròpia
Croquetes casolanes de formatge

PLAT PRINCIPAL per escollir:

PLAT PRINCIPAL:

Graellada de carn a la brasa (xai, botifarra i pollastre)

Graellada de carn a la brasa (xai, botifarra i pollastre)

Sèpia a la planxa amb all i julivert
Melós de vedella

POSTRES per escollir:

POSTRES per escollir:

Flam d’ou
Crema catalana
Gelats variats
Mousse de iogurt amb coulis de mores

Flam d’ou
Crema catalana
Gelats variats
Pastis de Formatge

Pa

Pa

CELLER:
Negre: Clos primat
Rosat: Verdera
Blanc: Clot d’encís
Aigua

CELLER:
Negre: Clos primat
Rosat: Verdera
Blanc: Clot d’encís
Aigua

IVA inclòs

MENÚ C

MENÚ D

32,50€

41,00€
ENTRANTS per compartir:

ENTRANTS per compartir:

Xips de verdures i tubercles
Timbal d’escalivada al caliu amb anxoves de l’Escala i olivada
Pernil Ibèric d’enceball amb pa amb tomàquet
Musclos saltats a l’estil d’en Diego
Calamars a la romana d’elaboració pròpia
Brandada tradicional de bacallà
Gambes flamejades

Amanida tèbia de formatge de cabra, bolets, fruits secs
i vinagreta balsàmica
Pernil Ibèric d’enceball amb pa amb tomàquet
Musclos saltats a l’estil d’en Diego
Calamars a la romana d’elaboració pròpia
Brandada tradicional de bacallà
Cargols a l’adoba

PLAT PRINCIPAL per escollir:
Entrecot de vedella de Girona (500 g) a la brasa
Magret d’ànec amb reducció de vi de bota i sostre de foie fresc
Bacallà amb confitura de tomàquet
Peus de porc arrebossats i compota de poma

POSTRES per escollir:
Coulant de xocolata amb crema anglesa i gelat de mascarpone

PLAT PRINCIPAL per escollir:
Filet de vedella de Girona
Magret d’ànec, amb reducció de vi de bota i sostre de foie fresc o a la brasa
Entrecot de vedella de Girona (500 g) a la brasa
Rapet fresc a la planxa o a l’all cremat amb guarnició
Suprema de turbot al forn amb patates noves i múrgoles
POSTRES per escollir:
Coulant de xocolata amb crema anglesa i gelat de mascarpone
Semifred de iogurt de La Fageda amb coulis de mores

Semifred de iogurt de La Fageda amb coulis de mores

Sopeta de cítrics amb gelat de vainilla
Tarta “Tatin”

Gelats variats
Pastis de Formatge

Pa
Pa

CELLER PLUS:
Negre: Criança 3 Finques de Perelada
Rosat: Espelt Lledoner
Blanc: Amat Sauvignon (Bodegues Trobat)
Aigua

CELLER:
Negre: Clos primat
Rosat: Verdera
Blanc: Clot d’encís
Aigua

IVA inclòs

MENÚ INFANTIL

OPCIONS COMPLEMENTÀRIES:

12,00€
APERITIU:
Xips
Olives
Fuet

Cafès, tes i infusions ....................................................... + 1,00€/adult
Cava de la casa (Castillo Perelada) als postres .......... + 1,50€/adult
Cava Brut Reserva Sumarroca als postres ................ + 2,00€/adult

PLAT PRINCIPAL a escollir:

Carro de licors ................................................................ + 2,80€/adult

Macarrons a la bolonyesa
Canelons de l’àvia de l’Arcada
Pollastre a la brasa amb patates rosses naturals
Llom arrebossat amb patates rosses naturals

Taula vestida amb manteleria blanca de tela ............ + 1,50€/pers.
Decoració floral taula ................................................... + 2,00€/pers.
*Canviar els postres del menú d’adults per pastís

POSTRES per escollir:
Flam d’ou
Crema catalana
Gelats variats
Semifred de iogurt de La Fageda amb coulis de mores
Pa i aigua

Telf. 972590855
www.arcadadefares.com
info@arcadadefares.com

IVA inclòs

