Menú de cap d'any 2021
Et donem la benvinguda!
amb copa de cava del Celler de Cal Morral i
Canapè de carbassó del nostre hort amb ventresca de tonyina i tomàquet sec
Pot ser apte per a persones amb dieta sense gluten (cal informar)

Pica pica per començar
Terrina d’escórpora catalana i el seu caviar.
L'escòrpora dita també cap roig o gallineta catalana.

Croquetes de carn d’olla
fetes per nosaltres

Gírgoles d’Artés amb all i julivert
fetes a la brasa

Carxofes a la brasa
el clàssic de Cal Taiet que no pot faltar

De segon a triar
Entrecot de vedell amb guarnició
500gr de D.O. Girona fet a la brasa

Pop rostit amb mousse d’albergínia
de l'hort, fumada i guarnit amb germinats

Emmatxat de rap amb verdures
vestit de crosta de bolets i crema de crustacis

Filet de bou a la brasa
al Cafè París
Pot ser apte per a persones amb dieta sense gluten (cal informar)

Dolços postres a triar
Sorbet de Ratafia amb sorpresa
creació pròpia de Cal Taiet

Cardinal de nata amb xocolata calenta
Mousse de torró de xixona
Sorbet de mango amb patxaran i maduixetes

Beguda
Vi Rosat Aurora de Juve Camps
Vi Negre Llàgrimes de Tardor
Aigües minerals

Cafès i infusions
licors no inclosos

Raïm de la sort i cotillón
Música ballable, segons permetin les autoritats sanitàries

Preu: 70'00 iva inclòs
Us demanem que en cas d'al·lèrgies o intoleràncies ens informeu a l'hora de reservar per tal de poder oferir-vos una alternativa de qualitat..
Per a persones amb dietes vegetarianes o veganes tenim adaptacions del menú. Consulteu la pàgina següent d'aquest document.
Per qualsevol consulta o dubte escriviu-nos a taiet@taiet.com
Apte per a dietes sense gluten
Apte per a dietes veganes

Adaptacions per a dietes vegetarianes i veganes:
Pica pica per començar
Per a substituïr els plats que no són aptes per a dietes veganes, proposem:
Coca d'escalivada de dos colors. Feta a la brasa.
Pot ser apte per a persones amb dieta sense gluten (cal informar)

Paté d'hummus de cigrons amb crudité de verduretes.

De segon
Com a substitut de segon plat proposem:
El nostre assortit de verdures i bolets a la brasa.
S'acompanya amb dues salses: la salsa romesco és apte per dietes sense gluten la salsa mixta no és apte per
a dietes sense guten (Cal informar)

De postre
Per a substituïr els plats que no són aptes per a dietes veganes proposem:
El cruixent de xocolata vegana amb teula de xocolata i confitura de taronja.

Us demanem que en cas d'al·lèrgies o intoleràncies ens informeu a l'hora de reservar per tal de poder oferir-vos una alternativa de qualitat..
Per a persones amb dietes vegetarianes o veganes tenim adaptacions del menú. Consulteu la pàgina següent d'aquest document.
Per qualsevol consulta o dubte escriviu-nos a taiet@taiet.com
Apte per a dietes sense gluten
Apte per a dietes veganes

Menú infantil de cap d'any 2021
de 3 a 12 anys
Et donem la benvinguda!
amb un kit per pintar
i unes xips cruixents

De primer a triar
Escudella de Nadal
Canelons casolans amb beixamel
i gratinats amb formatge
Croquetes casolanes de pollatre i pernil
Especial dieta sense gluten: Macarrons a la bolonyesa

De segon a triar
Escalopa de vedella amb patates fregides
Botifarra catalana amb patates fregides
Especial dieta sense gluten: Bistec de vedella amb patates fregides

Dolços postres a triar
Cardinal de nata amb xocolata calenta
Gelats casolans
Flam o crema catalana

Beguda
Un refresc
Aigua mineral

Raïm de la sort i cotillón
I una bosseta de gominoles

Preu: 25'00 iva inclòs
Mig Menú: 1 plat + postre + beguda

Preu: 20'00 iva inclòs

Us demanem que en cas d'al·lèrgies o intoleràncies ens informeu a l'hora de reservar per tal de poder oferir-vos una alternativa de qualitat..
Per qualsevol consulta o dubte escriviu-nos a taiet@taiet.com
Apte per a dietes sense gluten

