
Aperitiu · Aperitivo

Pintxo de pernil ibèric i cava · Pincho de jamón ibérico y cava 

primers plats · Primeros Platos

Canelons “els de sempre” · Canelones

Canelons d’espinacs amb brandada de bacallà · Canelones de espinacas y brandada de bacalao

Amanida amb pernil d’ànec, parmessà i nous · Ensalada con jamón de pato, parmesano y nueces

Escudella o Sopa de peix i marisc · Escudella o Sopa de pescado y marisco

Escalivada tèbia amb formatge de cabra · Escalivada tibia con queso de cabra

Arròs a la cassola · Arroz a la cazuela

segons plats · segundos Platos

Marisc a la graella (1/2 llagosta, gambes, escamarlà,..) · Marisco a la plancha(1/2 langosta, gambas,..)

Bacallà a la llauna · Bacalao “a la llauna”

Salmó fresc a la graella · Salmón a la plancha

Calamars a la romana · Calamares a la romana

Entrecot de vedella al roquefort o pebre verd · Entrecot de ternera al roquefort o pimienta verde

Jarret de vedella amb rovellons · Jarrete de ternera con rovellones

Xai rostit al forn · Ternasco asado

Civet de porc senglar · Civet de jabalí

Postres

Crema catalana · Temptació de nutella · Tiramisú · Sorbet de mango
Crema catalana · Tentación de nutella · Tiramisú · Sorbete de mango

Pa, aigua mineral, vi blanc, negre o rosat Més Que Paraules (DO Catalunya)
Pan, agua mineral, vino blanco, negro o rosado Més Que Paraules (DO Catalunya) 

37,00€
(IVA inclós · IVA incluido)

Gràcies per compartir el primer dia de l’any amb la familia de Can Culleretes
Gracias por compartir el primer día del año con la familia de Can Culleretes

MENÚ D’any nou - menú de AÑO NUEVO



Aperitiu · Aperitivo

Pintxo de pernil ibèric i cava · Pincho de jamón ibérico y cava 

primer plat · Primer Plato

Musclos i cloïsses al vapor
Gambes a l’all

Mejillones y almejas al vapor
Gambas al ajillo

segon plat · SEGUNDO PLATO 

Fregit variat: filets de rap, calamars i llagostins
Frito variado: filetes de rape, calamares y langostinos

TERCER PLAT · TERCER PLATo

Graella variada: ½ llagosta, gambes, llangostins, escamarlà i calamarcets
Parrilla variada: ½ langosta, gambas, langostinos, cigala y calamarcitos

Postres

Crema catalana · Temptació de nutella · Tiramisú · Sorbet de mango
Crema catalana · Tentación de nutella · Tiramisú · Sorbete de mango

Pa, aigua mineral, vi blanc, negre o rosat Més Que Paraules (DO Catalunya)
Pan, agua mineral, vino blanco, negro o rosado Més Que Paraules (DO Catalunya) 

37,00€
(IVA inclós · IVA incluido)

Gràcies per compartir el primer dia de l’any amb la familia de Can Culleretes
Gracias por compartir el primer día del año con la familia de Can Culleretes

PICA - PICA DE PEIX I MARISC - Pica-pica de pescado y marisco


