MENÚ PICCOLO BIONDO – 12€ + 14€ Teatre=

26€

Pizza més beguda
Preu sopar: 12€

MENÚ MANLLEUT – Cerveseria Restaurant – 20€ + 14€ Teatre=

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€

MENÚ CAL BATLLE - 22€ + 14€ Teatre =

36€

AL MIG DE LA TAULA:

Patates braves Cal Batlle
Mini coca amb escalivada i anxova
Caneló de foie i magret d’ànec amb la seva salsa de ceps
Malaguenyes amb salsa romesco

SEGONS A ESCOLLIR ( TRIA UNA COCA, UNA CARN O UN PEIX)

coques

ROLA : xampinyons, pit de pollastre i pernil dolç
ILLES: sobrassada, formatge de cabra i mel
YINA: tonyina, ceba i olives negres
ARRA: tres botifarres, ceba i all i oli
VADA : pebrot, ceba i albergínia escalivada amb formatge de cabra

34€

ATGE: formatge de cabra, brie i gorgonzola

CARNS A LA BRASA
Llom
Pit de pollastre
Cansalada
Brotxeta de pollastre
Botifarra
Galta de porc
Peus de porc

PEIX
Llenguado a la planxa amb guarnició
Xipirons a la planxa amb guarnició

POSTRES
Suc de taronja
Flam de mató
Pastís de formatge
Tiramisú
Tarta tatin
Dues boles de sorbet o gelat al gust ( llimona, mandarina, poma, vainilla, maduixa,
xocolata o torró)

BEGUDA
Aigua, vi i gasosa
Refrescos, cervesa i cafès a part
Preu sopar: 22€

MENÚ TORRES PETIT – 28€ + 14€ Teatre=

42€

Menú Tapes
L’snack










Les quatre tapes d'entrant

Gaspatxo (suau) amb meló i llagostí
Cilindre cruixent d'amanida i tòfona d'estiu
Strudel de verdures amb formatge de cabra
Fideuà de bolets i calamarsets











Les dues tapes de segon plat
Bacallà confitat amb carbassa i reducció de ratafia
Caneló de vedella farcit d'ànec amb crema de porto











La tapa de postres a escollir

Sorbet / gelat a triar o tast de 5 formatges artesans
    
Servei de pa, aigües minerals
Vi inclòs
Mas Tarroné'16, DO Terra Alta. Blanc, rosat o negre
    
Petits fours
El Menú Tapes NO inclou cafès
Noteu: El Menú Tapes es serveix exclusivament per taules completes i no
inclou cafès. 28€

MENÚ CAU FALUGA – 60€ + 14€ Teatre=

74€

Descompte del 20% en el preu del MENÚ RUSIÑOL (Per taula complerta, en format
degustació )

El restaurant Cau Faluga ofereix a tots els assistents a l’espectacle teatral al Museu
del Ter la possibilitat de fer el MENÚ RUSIÑOL per 60€ en comptes del seu preu
habitual de 75€.
Oferta vàlida només durants els dies de funció i sota reserva prèvia amb el Museu
del Ter.
El MENÚ RUSIÑOL inclou: petits entrants, aigua, selecció de vins i petit fourts.
El podeu consultar a:
http://www.caufaluga.com/catala/arxius_pdf/carta%20cau%20faluga%20per%20w
eb.pdf

Preu sopar: 60€

