
 

 

Menú de Nadal 

LA MASIA RESTAURANT  

..................................... 

Aperitiu de benvinguda 

PRIMERS 

Escudella de nadal  
amb galets y pilotilles de la casa 

 
Amanida de Nadal amb llagostins  

mango, tomàquet confitat i vinagreta de maracujà 
 

Crep de confit d’ànec ceba confitada,  
poma i pinyons amb salsa de foie 

 
Pastis de lluç i gambes   

amb amanida tàrtara, caviar d'ous i micro mezclun 
*** 

 

SEGONS 

Carn d’Olla 

(pollastre, botifarra negra, pilota, cansalada, cigrons, col, pastanaga i patates) 

 

Rostit de pollastre  

de pagès amb escamarlans  

 

Entrecot de vaca vella (300g.)  

A la brasa amb patates al moment i pebrots del Padro 

 

Suquet de cueta de rap  

Amb patatetes i cloïsses 

*** 

 

POSTRES 

Tronc de nadal de xocolata i farcit de nata amb crema de vainilla 

Carpaccio de fruita de temporada amb sorbet de mandarina 

Clàssic de la Masia gelat de torró crema catalana i xocolata calenta 

*** 

Torrons i  neules 

Vi Blanc, Vi Negre, Cava 

Aigua, Pa 

 

36€ iva inclòs 



 

 

Menú de Sant Esteve 
LA MASIA RESTAURANT  

..................................... 

 

PRIMERS 

 

Canelons de Sant Esteve  

gratinats amb emmental 

 

Amanida tèbia amb formatge de cabra, 

maduixots, nous garapinyades i vinagreta de Mòdena  

 

Carpaccio de vedella amb pinyons, parmesà i rucula 

 

Sopa de peix de l’avia 

*** 

 

SEGONS 

 

Rodo de vedella 

amb salsa de jabugo i puré de parmentier 

 

Tronc de lluç a la donostiarra  

amb verdures a la brasa 

 

Graellada de carn 

Pollastre de pagès, xai, entrecotte  i butifarra de pagès  amb la seva guarnició 

*** 

 

POSTRES 
 

 Crema catalana  cremada  
Català Recuit, gelat de torró, crema catalana i maduixes 

Mosaic de fruita de temporada  amb sorbet de mandarina 

*** 

 

Torrons i  neules 

Vi Blanc, Vi Negre, Cava 

Aigua, Pa  

 

33€ iva inclòs 

 

 



 

 

 

 

 

MENU  CAP D’ANY 

 

 

El nostre entrant amb Gramona la cuvee 

  

Mini amanida de salmó Carpier 

Tomàquet nan, crema d'alvocat i vinagreta d'anet fresc, 

****** 

Tàrtar de gamba vermella i caviar d'ous 

Sobre parmentier de patata trufada i germinats 

****** 

Filet de vedella amb foie i reducció de Pedro Ximénez 

****** 

Suprema de lluç  

Sobre crema de garotes, mini verdures confitades i oli de gambes de Palamós 

****** 

Els postres per acabar l'any 

Mini xocolatissim, gelat de vainilla bourbon, crumble d'oreo i picada de maduixots 

*** 

Vi Blanc Paco y Lola 

 Vi Negre Ribera del Duero  

Cava Gramona la cuvee 

Pa, cafè, raïm de la sort i bossa de cotilló 

BARRA LIBRE CON D.J. 

00:00h- 2: 00h. 

 115.00€ iva inclòs 

 


