Menú de Cap d’Any
Aperitiu de Cap d’Any

Entrant
Bisqué de llamàntol, mousse de formatge i cruixent de mar

Principals
Llom de rap i escamarlà amb salsa nantua
Sorbet de llimona
Melós de vedella amb parmentier de patata, trufa i múrgoles

Postres
Pastís de cacau amb coulís de gerds i avellanes caramel·litzades

Celler
Vi blanc, Montrubí White, Penedès
Vi negre, Gómez de Segura, Rioja
Cava Parxet brut reserva

···
95 € (IVA incòs)

I després de sopar!
Les 12 camapandes, raïm de la sort, Dj’s amb les millors cançons i hits!
Xocolata amb xurros!! (2:00) per agafar forçes i seguir ballant...

La formalització de la reserva només serà efectiva amb el seu pagament · El pagament s’efectuarà de la taula completa, mai individualment · El
restaurant es reserva el dret de modificar qualsevol plat sense previ avís per motius de disponibilitat de gènere.
La Rambla 194, 08201 Sabadell · Barcelona · restaurantlarambla.com · sala@larambla.biz · Telèf.: +34 93 727 12 54

Menú de Cap d’Any
Per als Petits

(Menú infantil, vàlid fins a 12 anys)

Primers
Caneló de l’avia amb rostit de Nadal, beixamel i formatge gratinat
Macarrons rigatone a la bolonyesa

···
Segons
Costelletes de xai a la brasa amb patates rosses
Hambusguesa de filet de vedella amb patates rosses

···
Postres
Iogurt natural amb galeta Oreo
Profiteroles de nata amb xocolata fondant
Gelat de vainilla amb neula de Nadal

···
Beguda
Aigua mineral o refresc

···
45 € (IVA inclòs)

La formalització de la reserva només serà efectiva amb el seu pagament · El pagament s’efectuarà de la taula completa, mai individualment · El
restaurant es reserva el dret de modificar qualsevol plat sense previ avís per motius de disponibilitat de gènere.
La Rambla 194, 08201 Sabadell · Barcelona · restaurantlarambla.com · sala@larambla.biz · Telèf.: +34 93 727 12 54

