
MENÚS PER GRUPS



Seguim totes les mesures de prevenció del Covid

Aparcament accessible per la Crta. d'Olesa

Esdeveniments a Cal Taiet:

Serra, 43. Ullastrell · Tel. 93 788 73 31 · reserves@taiet.com · taiet@taiet.com

Wifi oberta per clients

Cuinem per mantenir els sabors tradicionals i autèntics de la cuina catalana. 
La millor brasa des de fa més de 80 anys.

Menús:
3 menús diferents, amb opció vegana  i sense gluten i amb opció infantil.
Cada dia de la setmana migdia i nit.
Mínim 8 persones i una mateixa opció per tot el grup (excepte l'opció vegana i el menú
infantil).
Adaptem els menús en cas d'al·lèrgia o intolerància, cal que ens informeu abans.

Reserva:
Cal reservar el menú amb 4 dies d'antelació. Si es fa amb menys temps hi poden haver
modificacions en els menús. 
Per formalitzar la reserva cal abonar 100€ al número de compte:
          IBAN ES79 2100 0087 6402 0130 6633
i enviar el comprovant o foto a: reserves@taiet.com
En cas d'anul·lació de la reserva, si es fa 24h abans es retornarà l'abonament, en cas
contrari no es retorna l'abonament de la reserva.

El pagament:
El pagament es fa unitàriament, no es cobren els menús per separat.
Es pot fer amb targeta, efectiu o bé per transferència bancària.
En cas de fer-ho per transferència bancària, cal fer l'ingrés un dia abans de la reserva al número
de compte a dalt escrit i enviar o portant-nos en paper el comprovant de la transferència.



Botifarra d'Ullastrell a la brasa

Mig conill a la brasa

Bistec amb salsa gorgonzola

Fideuada marinera amb allioli

Verdura del temps a la brasa
segons temporada: carxofes o albergínia o calçots, etc.

Croquetes casolanes de pernil i pollastre

Flocs de bacallà, un clàssic del Taiet

Assortit d'embotits d'Ullastrell

Vi de la casa blanc o negre

Aigües minerals

Pa torrat d'Ullastrell

Cafè, tallat o infusió

Els vins de la bodega, refrescs, cerveses i licors no estan inclosos.

Menú de Cal Taiet · 32€

Per picar i compartir:

De segon a escollir:

Les postres a escollir:
Crema catalana

Flam d'ou

Carquinyolis amb moscatell d'Ullastrell

Gelat casolà de vainilla o xocolata

Sorbet de llimona casolà

 
Les postres es poden canviar per pastís d'aniversari

Massini, Mousse de crema catalana, Sacher

Inclou:

Preu:
32'00 iva inclòs

Serra, 43. Ullastrell · Tel. 93 788 73 31 · reserves@taiet.com · taiet@taiet.com

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



Botifarra d'Ullastrell amb mongetes del ganxet

Secret de porc ibèric a la brasa

Fricandó de vedella amb bolets

Calamars de costa a la planxa

Verdura del temps a la brasa
segons temporada: carxofes o albergínia o calçots, etc.

Croquetes casolanes de pernil i pollastre

Esqueixada de bacallà

Amanida amb formatge de cabra, codonyat i fruits secs

Vi de la casa blanc o negre

Aigües minerals

Pa torrat d'Ullastrell

Cafè, tallat o infusió

Els vins de la bodega, refrescs, cerveses i licors no estan inclosos.

Menú de Cal Taiet · 36€

Per picar i compartir:

De segon a escollir:

Les postres a escollir:
Cremós de formatge 

amb melmelada de fruits del bosc i galeta

Flam d'ou

Gelat casolà de vainilla o xocolata

Sorbet casolà de llimona o gerds

 

Les postres es poden canviar per pastís d'aniversari

Massini, Mousse de crema catalana, Sacher

Inclou:

Preu:
36'00 iva inclòs

Serra, 43. Ullastrell · Tel. 93 788 73 31 · reserves@taiet.com · taiet@taiet.com

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



Filet de vedella D.O. Girona  la brasa

Costelles i mitjanes de Xai D.O.  Aragó a la brasa

Mitjana de vedella amb salsa gorgonzola

Bacallà confitat amb crema de ceps

Graellada de verdures a la brasa
Terrina de foie d'ànec casolà amb torradetes i melmelada de poma

Pernil de gla D.O. Extremadura

Mini coca amb compota de poma, formatge de cabra i fruits secs

Vi de la casa blanc o negre

Aigües minerals

Pa torrat d'Ullastrell

Cafè, tallat o infusió

Els vins de la bodega, refrescs, cerveses i licors no estan inclosos.

Menú de Cal Taiet · 45€

Per picar i compartir:

De segon a escollir:

Les postres a escollir:
Cremós de formatge 

amb melmelada de fruits del bosc i galeta

Coulant de xocolata amb gelat de vainilla

Pastís de mousse de crema catalana

Gelat casolà de vainilla o xocolata

Sorbet casolà de llimona o gerds

 

Les postres es poden canviar per pastís d'aniversari

Massini, Mousse de crema catalana, o Sacher

Inclou:

Preu:
45'00 iva inclòs

Serra, 43. Ullastrell · Tel. 93 788 73 31 · reserves@taiet.com · taiet@taiet.com

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



Graellada de verdures a la brasa amb romesco

Albergínia, carbassó, espàrrecs verds, 

cabdells, patata al caliu i gírgoles.

Pot variar segons temporada.

Tàrtar de tompaquet marinat
Escalivada a la brasa

Croquetes veganes de verdures
 

Opció sense gluten:  Hummus amb crudités de verdures

Vi de la casa blanc o negre

Aigües minerals

Pa torrat d'Ullastrell

Cafè, tallat o infusió

Els vins de la bodega, refrescs, cerveses i licors no estan inclosos.

Menú vegà i sense gluten · 35€

Per picar i compartir:

De segon :

Les postres a escollir:
Mousse de xocolata vegà 

Fruita del temps

Sorbet casolà de llimona , gerds o mandarina

Inclou:

Preu:
35'00 iva inclòs

Serra, 43. Ullastrell · Tel. 93 788 73 31 · reserves@taiet.com · taiet@taiet.com

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



Botifarra a la brasa

Cuixa de pollastre a la brasa

Escalopa de vedella

Tot acompanyat de patates rosses

Canelons casolans amb beixamel i gratinats

Macarrons a la bolonyesa

Croquetes de pollastre i pernil
 

Opcions sense gluten: els macarrons i canelons es poden fer sense gluten.

Cal avisar a l'hora de contractar el menú. 

Un refresc

Aigües minerals

Pa torrat d'Ullastrell

Tenim pa sense gluten

Menú infantil · 20€
Mig menú · 12€

De primer a escollir:

De segon a escollir:

Les postres a escollir:
Flam d'ou casolà

Gelat

Inclou:

Preu:

20'00 iva inclòs

 opció mig menú; 12'00 iva inclòs 

(s'escull un sol plat entre primers i segons)

Serra, 43. Ullastrell · Tel. 93 788 73 31 · reserves@taiet.com · taiet@taiet.com

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



Moltes gràcies
per confiar en nosaltres!

Segueix-nos a les nostres xarxes socials

@CalTaiet @CalTaiet


