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Per picar

Entrants

Peixet

Clàssics Nadal

Ànec rostit a trossos, prunes i pinyons--- 7,90€
Rostit clàssic del Penedès,  com feien les avies a casa

Cuixes Ànec rostit prunes i pinyons------- 8,90€
Tot cuixes, ànec Mulard mes suau

Rotllets de gall del Penedès i fruits secs--9,50€
Clàssic de casa, rostit amb canyella

Espatlla Anyell (1/2)amb patata fornera--12,90€
Com fan a Segóvia

Llata de vedella cuita baixa temp.----------11,30€
Vedella rostida molt tendre

Pastisset de llata, caramel ceba i Ceps---13,00€
Clàssic de casa, finisimes lamines de vedella
intercalades amb caramel de ceba i cep

Capó del Penedès al cava, rovellons
i escalunyes (preu racció)---------------------11,00€
Capó, capat com ha de ser, suau i melós

Per 2 pax

Per 4 pax

Coca de full, poma i foie
Full, confitura poma àcida i foie caramel.litzat 

Quiche de porros i gamba
Flam salat de porros i gamba amb full

Paté d´escalivada torradetes
Montadito de tonyina i llagostins
Pa de motlle, maionesa, tomàquet, tonyina i llagostins al damunt.

Brioxet amb tàrtar d´alvocat i salmó
Paté de llagostins i bolets torradetes

12,00€

22,00€

Cloïsses Gallegues de Pontevedra mida “S” marinera  58,00€/KG
Cloïsses Gallegues de Pontevedra mida “SS” marinera 70,00€/KG
Gamba vermella escaldada salada Almeria caixa fusta 20,00€/caixa

Canelons Selma Clàssics nadal---------4,90€
Rostits, els de tota la vida 

Canelons d´ànec crema de ceps i foie-6,90€
Com els Selma, amb ànec rostit i cep a l´interior

Canelons de rap i Llagostins-------------9,00€
Sopa de peix estil Bullabaise-----------13,50€
Escorpora, calamar, llagostí,cloïssa i escamarlà

Amanida de rap enllangostat, llagostins
romesco i fabetes baby--------------------14,00€
Financiers de mousse de Salmó i taronja amb
vinagreta de mel i mostassa-------------12,80€

Entregues al nostre local de crta del vendrell 2 baixos
de Llorenç del Penedès

El dia 24 de desembre de 16h a 20h
El dia 31 de desembre tot el dia fins les 20h

Els preus no contenen l´IVA, es el 10%
No s´accepta pagament amb Targeta de credit/Debit Reserves Mercè 654 70 57 14 - Jordi 658 88 16 65

Calamars de platja farcits de l´àvia------12,00€
Farcits de carn de porc i calamar amb pinyons

Llom de bacallà d´Islàndia ----------------15,00€
Elecció Mel i pipes agredolç o salsa d´arbequines

Llenguado 300gr desespinat i farcit-----15,00€
Farcit de gambes i nous suau crema de porros

Sarsuela de rap i lluç------------------------28,00€
tall de rap i lluç (suprema) fresc, calamarçons de platja
gamba llagostinera gran, escamarla, cloïsses i musclos

Opciona llamàntol ½ peça de 500 gr-----------------------7,00€
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