MENÚ PICCOLO BIONDO – 10€ + 14€ Teatre= 24€

Pizza més beguda
Preu sopar: 10 euros

MANLLEUET – Cerveseria Restaurant – 20€ + 14€
teatre = 34€

MANLLEUET Cerveseria Restaurant
Sopar a la fresca valorat en 25 €
(tria de la carta el que et ve de gust)
Preu sopar 25 €
Dte. Especial Nits de teatre -5 €
Preu sopar: 20 €

CAL BATLLE – 25€ + 14€ teatre = 39€

MENÚ TORRES PETIT – 26€ + 14€ Teatre= 40€
Menú Tapes
Menú Tapes “Museu del Ter + Corcia Teatre”
Vigent del 30/06/17 al 12/08/17
L’snack








Les quatre tapes d'entrant
Sopa freda de pèsols amb xurros de patata
Ravioli fred de carbassó i foie amb gelée de moscatell
Crep de bacallà amb salsa d'escamarlans
Fideuà de verdures i calamarcets
   
Les dues tapes de segon plat
Llagostins amb formatge d'ovella al Pedro Ximenez
Melós de vedella amb salsa ceps
   
La tapa de postres a escollir
Sorbet / gelat a triar o tast de 5 formatges artesans
ωωωωω
Servei de pa, aigües minerals i vi*
   
Petits fours
Vi o cervesa inclòs a escollir*
Mas Tarroné'15, DO Terra Alta. Blanc elegant, rosat llaminer o negre amb
caràcter
1931 Espolla'15, DO Empordà blanc intens o negre rotund
Mas dels Mets'15, DO Montsant. Negre saborós
Bastets'16, DO Conca de Barberà. Blanc, lleuger rosat o negre suau
Mozares Verdejo'15, DO Rueda. Blanc fresc
Cerveses Pilster de Manlleu: Ale, Irish red o Porter

El Menú Tapes NO inclou cafès
Noteu: El Menú Tapes es serveix exclusivament per taules completes i no
inclou cafès.

Preu sopar: 26 €

El 7 i 8 de juliol NO es pot reservar CAU FALUGA

MENÚ CAU FALUGA – 47,50€ + 14€ Teatre= 61,5 €

MENÚ RUSIÑOL
( Per taula complerta, en format degustació )
Crema de nyàmeres amb botifarra negra, cansalada cuita a baixa temperatura
Farcellet de pasta amb txangurro i el seu suquet
Crema de galeres amb cruixent d’espàrrecs de marge i fonoll
Turbot salvatge amb crema de verdures,rossinyols i donostiarra de vi dolç
Xai ecològic de Cal Pauet confitat, amb salsa de “platillo” i salsifins
Tot de fuita vermella per fer baixar
Bunyol de xocolata negra amb ganache de xocolata blanca i gelat d’avellanes sobre
crumble d’ametlles

Preu sopar: 47,50

