MENU CALÇOTADA
ENTRANT (posat al mig de la taula,1 per cada 4 p.)
Amanida de formatge de cabra,codonyat,
Pinyons i vinagreta de maduixa
O

Amanida de cabdells amb cruixents de pernil ibèric
all fregit i foie.
O

PRIMER :

Amanida verda
CALCOTS ( 12 p.p)
(20 p.p) 30 €
(lliure) 35 € taula complerta

SEGONS A ESCOLLIR :
PARRILLADA DE CARN
O

BOTIFARRA A LA BRASA
O

MELÓS DE VEDELLA AMB BOLETS
O

BISTEC DE VEDELLA BRASA
O

CALAMARSETS PLANXA
O

BACALLA AMB MELMELADA DE TOMAQUET I CEBA CONFITADA
crema catalana, flam d’ou, pastis de formatge, Pastis de Sant
Marc, tiramisú, tatin, brownie amb gelat, peres al vi, poma al
forn,Mel i mato,Fruita del temps,iogurt natural, gelat de la casa.
CAFÉS

SANGRIA O VI , AIGÜES

PREU :

28 €

IVA INCLÒS.

La masia de CAN MAGRE del segle XVI restaurada
com a RESTAURANT LA MAMA els hi ofereix els
seus menjadors per seduir-los amb la seva amplia i
variada carta de plats cuinats acuradament i amb la
millor qualitat .Un exemple són les seves carns a la
brasa i amb salses, paella marisc, fideuas, pastes
fresques, amanides ,carpaccios , creps , pizzes,
diferents xapates torrades , peix com: calamarsets,
bacallà ,rap , llenguado ... i per suposat unes
postres de la millor qualitat.
Per delitar-vos amb aquests plats disposem de
menjadors privats fins a 45 persones. També tenim
la possibilitat de confeccionar menús personalitzats
per a cada ocasió. Els mesos d’estiu també obrim el
acollidor menjador terrassa.
Tenim tancat els diumenges nit i dilluns tot el dia.
Estem a la seva disposició per qualsevol consulta.
GRÀCIES.
Aprofitem per informar-los que tenim a la seva
disposició MENUS PER A EMPRESES I PETITES
CELEBRACIONS.

MENU CALÇOTADA

Crta. Parets a Bigues km 12,5(bv1430)
Entrada polígon CAN MAGRE
Santa Eulàlia de Ronçana
(Barcelona)
GPS 41.659,2.229

www.restaurantlamama.cat
info@restaurantlamama.cat
Telf.

93 844 64 06

