Menú N. 1
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Aperitiu LA GUARDIA
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Supremes d’orada de ració al forn ( sense espina ) farcida
de ceps i verduretes amb la seva salseta
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Sorbet
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Melós de vedella amb salsa de ceps puré de patata
trufada , farcell de espàrrecs verd i tomàquets xerri
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Pastis nupcial (diferents opcions) es serveix amb plat
decorat amb fruites naturals
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Cafè , carro de licors , brandi , whiskys
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Vins blanc Torres Viña sol i Torres Alquímia
Cava Codorniu 1551 brut
Pa aigües minerals
Preu per persona 65,00 euros iva inclòs

MENÚ N. 2
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Aperitiu LA GUARDIA

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Supremes de llobarro de ració al forn amb llagostins i sobre
llit de patates i rossinyols
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Sorbet
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Llaminera del porc ral de Avinyò amb salsa de porto amb
els grans de raïm o amb salsa de ceps amb patata trufada
tomàquets xerri i farcell de espàrrecs verd amb beicom
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Pastis nupcial ( diferents opcions ) es serveix amb plat
decorat amb fruites naturals
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Vins blanc i negra Masia Bach
Cava Codorniu 1551 brut
Cafès carro de licors , brandis i whiskys
Pa aigües minerals
Preu per persona 70,00 euros iva inclòs

Menú N. 3
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Aperitiu LA GUARDIA
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Suprema de lluç fresc estil marinera amb llagostí i cloïsses
galleges
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Sorbet
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Cuixes de Confit de ànec amb salsa de oporto amb els seus
granets de raïm i peres caramel·litzades
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Pastis nupcial ( diferents opcions ) es serveix amb plat
decorat amb fruites naturals
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Vi blanc i negra Masia Bach
Cava Codorniu 1551 brut
Cafès carro de licors , brandis i whiskys
Pa aigües minerals

Preu per persona 70,00 euros iva inclòs

MENÚ N. 4
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Aperitiu LA GUARDIA
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Suprema de salmó a la taronja amb llagostins
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Sorbet
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Melós de vedella amb salsa de ceps, puré de patata
trufada , farcell de espàrrecs verd i tomàquets xerri
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Pastis nupcial ( diferents opcions ) es serveix amb plat
decorat amb fruites naturals
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Cafès , carro de licors , brandis , whiskys
Vins blanc Masia Bach
Vi negre Torres Alquímia
Cava Codorniu 1551 brut
Pa aigües minerals

Preu per persona 70,00 euros iva inclòs

MENÚ N. 5
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Aperitiu LA GUARDIA
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Llom de lluç fresc al forn sobre llit de patata i daus de
verduretes amb llagostins , cloïsses galleges
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Sorbet
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Fricandó de Vedella de la Bassola amb rovellons i fredolics
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Pastis nupcial ( diferents opcions ) es serveix amb plat
decorat amb fruites naturals
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Cafè , carro de licors , brandi , whiskys
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Vi blanc Masia Bach
Vi negre Torres Mas Alquímia
Cava Codorniu 1551 brut
Pa aigües minerals
Preu per persona 75.00 euros iva inclòs

MENÚ N. 6
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Aperitiu LA GUARDIA
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Supremes de orada de ració al forn ( sense espines ) amb
fons de patata i els seus daus de verduretes
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Sorbet
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Delícies de espatlla de xai rostida al forn al perfum de les
herbes del bosc la seva salseta de rostit i peres
caramel·litzades
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Pasts nupcial ( diferents opcions ) es serveix amb plat
decorat amb fruites naturals
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Cafès carro de licors, brandi , whiskys
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Vins blanc i negre Masia Bach
Cava Codorniu 1551
Pa , aigües minerals
Preu per persona 70.00 euros iva inclòs

MENÚ N. 7
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Aperitiu LA GUARDIA
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Amanida de llagostins i vieires amb vinagreta
O
Còctel de gambes dins de meló o pinya natural segons
temporada
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Espatlles de cabrit rostides al forn amb peres
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Pastis nupcial acompanyant amb tulipa de gelat amb plat
gran i decorat amb fruites naturals
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Cafès , carro de licors , brandi whiskys
Vi Torres de casta
Cava Codorniu 1551 brut
Pa aigües minerals

Preu per persona 79,00 euros iva inclòs

MENÚ N. 8
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Aperitiu LA GUARDIA
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Rollets de llenguado a la crema de taronja amb llagostins
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Sorbet
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Espatlles i cuixes de cabrit rostides al forn amb peres
O
Costelletes de cabrit arrebossades amb la seva guarnició
variada del temps
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Pastis nupcial ( diferents opcions )
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Cafès carro de licors , brandi , whiskys
Vins blanc Torres Viña sol
Vi negre Torres Alquímia
Cava ANNA de Codorniu
Pa aigües minerals
Preu per persona 86.00 euros iva inclòs

MENÚ N. 9
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Apetitiu LA GUARDIA
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Tronc de rap al jabugo amb llagostins grans i pelats ,
Amb puré de carbassa oli de olives negres i chips de
carbassa
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Filet de vedella amb salsa de tòfones o salsa de ceps
Amb el seu acompanyament
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Sòpeta de pinya natural amb perfum de Malibu i gelat de
coco
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Pastis nupcial ( diferents opcions ) es serveix amb plat
decorat amb fruites naturals
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Cafès carro de licors , brandi , whiskys
Vi Abadal blanc
Vi negre Abadal criança
Cava Juve´ & Camps Reserva de la Família
Preu per persona 100.00 euros iva inclòs

MENÚ N. 10
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Aperitiu LA GUARDIA
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Suquet de rap amb gambes i cloïsses galleges
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Espatlles i cuixes de cabrit al forn amb peres
o
Filet de vedella a la brasa amb guarnició variada del tems
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Copeta de fruits vermells amb crema anglesa
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Pastis nupcial ( diferents opcions ) es serveix amb plat
decorat amb fruites naturals
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Cafès carro de licors , brandi , whiskys
Vins blanc Torres Viña Sol
Vi negre Torres l Alquímia
Cava ANNA de Codorniu
Pa aigües minerals
Preu per persona 93.00 euros iva inclòs

MENÚ N. 11
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Aperitius LA GUARDIA
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Rollets de llenguado farcits de gambes amb salsa de
escamarlans i escamarla gran partit per la meitat
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Sorbet
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Medallons de filet de vedella amb les tres salses ( oporto ,
ceps i pebre verd ) amb el seu acompanyament
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Pastis nupcial ( diferents opcions ) es serveix amb plat
decorat amb fruites naturals
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
Cafès , carro de licors , brandi , whiskys
Vi blanc Torres Viña Sol
Vi negre Torres Alquímia
Cava ANNA de Codorniu
Pa aigües minerals
Preu per persona 94.00 euros iva inclòs

MENÚ N. 12
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Aperitius LA GUARDIA
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Suquet de rap amb llagostins i cloïsses ( cueta de rap pes apro. 0.400
grams )

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Sorbet
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Melós de vedella amb salsa de ceps puré de patata
trufada , tomàquets xerri i farcell de espàrrecs verd i beicon
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Pastis nupcial ( diferents opcions ) es serveix amb plat
decorat de fruites naturals
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Cafès , carro de licors , brandi , whiskys
Vi blanc i negre Rene Barbier
Cava brut
Pa aigües minerals

Preu per persona 66.00 euros iva inclòs

MENÚ Nº 13
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Aperitius LA GUARDIA
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Amanida de llamàntol amb vinagreta de cava
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Filet de vedella de la Bassola estil turnedó o altres gustos
amb el seu acompanyament
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Copeta de fruits vermells amb suc de taronja
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Pastis nupcial ( diferents opcions ) es serveix amb plat
decorat amb fruites naturals
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Cafès , carro de licors , brandi , whiskys
Vi blanc Abadal
Vi negre Abadal criança
Cava Juve & Camps reserva de la família
Pa aigües minerals

Preu per persona 102.00 euros iva i inclòs

MENÚ NENS
Exemple ( es pot modifica )
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Aperitius
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Canalons de la casa gratinats
O
Macarrons a la bolonyesa
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Escalopins de petxuga de pollastre arrebossada amb
patates fregides
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Gelats
Pastis
Pa aigües minerals i refrescs

Preu per nen

28.00 iva inclòs

Menús per
Banquets
Casaments i festes
Restaurant
La guardià calders
2015
tel. 93 830 91 03

restaurantlaguardia@gmail.com

APERITIU LA GUARDIA
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
PERNIL IBÈRIC TALLAT DAVANT DELS CONVIDATS AMB TORRADETES DE
PA DE XAPATA SUCAT AMB TOMÀQUET
ASSORTIT DE FORMATGES ARTESANS DE OVELLA , DE VACA I CABRA
AMB CODONYAT I PINYONETS
XARRUP SEGONS TEMPORADA
CULLERETA AMB BOLA DE LA NOSTRA ENSALADILLA RUSSA
FUSTA DE EMBOTITS DE CALDERS BULL BLANC I NEGRA ,LLONGANISSA I
FUET
TORRADETA AMB TERRINA DE FOIE FETA NOSTRA AMB POMA
CARAMEL·LITZADA I REDUCCIÓ DE PEDRO XIMENEZ
MONTADITO DE SALMÓ FUMAT I CAVIAR
TAPETA DE POP A LA GALLEGA AMB PATATA ESCALIVADA
CROQUETES DE POLLASTRE I PERNIL IBÈRIC FETES NOSTRES
ASSORTIT DE PASTES SALADES
TORRADETA AMB BRANDADA DE BACALLÀ GRATINAT
CALAMARS A LA ROMANA
BROTXETA DE CUA DE LLAGOSTÍ AMB TEMPURA I ROMESCO DE VALLS
RISSOTO DE CEPS
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
QUAN ARRIBEN ELS CONVIDATS CELS OFERIRÀ UNA COPA DE CAVA
DE BENVINGUDA
QUAN ES COMENÇA L’APERITIU A LA BARRA TINDRAN
REFRESCOS , VERMUTS , BÍTERS , GINEBRA WHISKYS . VI BLANC I
NEGRA , JEREZ
CAVA , CERVESA I TOTA MENA DE REFRESCOS , ETC.
ETC. .........................

NOTES IMPORTANTS
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
* EN el moment de fer la reserva del banquet s’abonarà una paga i senyal de 500,00 euros ( la quantitat
lliurada en concepte de la reserva NO serà retornada en cas d’anul·lar el banquet , SI es mantindrà si el
banquet sa de aplaçar duran un temps de màxim sis mesos per causes majors NO podrà esser
reclamat en cap altre concepte que no sigui del esmentat banquet ni canviada per cap altre àpat )
*Sense aquets requisit el Restaurant no es compromet a la reserva del menjador
*Aquets preus podrien ser modificats amb cassos MOL EXCEPCIONALS
* Si no han vist cap menú del seu gust el em poden fer un el seu gust i pressupost ( consultin sansa cap
compromís
*Musica varies opcions i preus a concretar : orquestra , music solista , duets , discjòqueis , etc .... etc ......
* Musica amb el aperitiu , diferents opcions i preus
* També es poden posar centres de flors a les taules del aperitiu diferents preus
*Minutes de la casa , es pot escollir diferents tipus i preus NO tenim cap inconvenient si els nuvis se les
portant o les fan ells el seu gust i personalitzades
* Tots els vins i caves es podran modificar al gust del client amb el corresponent suplement , si cal .....
*Tots Els menús son orientatius i es poden modificar-se si el client ho creu convenient
Amb suplement si fos necessari
* Centre de flors presidencial , obsequi de la casa , centres de flors pel resta de taules so sa partir de
15,00 euros cadascun . els centres de nit son mol macos amb espelmes
* Una setmana abans del banquet s´ha de facilitar una xifra orientativa de comensals i dos dies abans
s’ha de confirmar el numero de comensals definitiu
*SI el dia del banquet hi ha alguna baixa se abonaran el numero de comensals esmentat
*BARRA a concretar o els nuvis que diguin una quantitat , quan se arriba a la quantitat esmentada amb
molta discreció sals comunica als nuvis i ells decidiran
* ES fa un sol casament al mateix dia i menjador per que puguin desfruitar de la festa
* ELS PREUS SON AMB IVA INCLÒS
* La forma de pagament es farà a partir de 2500 euros amb xec bancari i conformat pel banc un cop
finalitzada la festa
* PER QUALSEVOL DUBTE PODEN TRUCAR SENSE CAP COMPROMÍS AL TEL 93 830 91 03
ATENDREM AMB MOLT DE GUST
*restaurantlaguardia@gmail.com

MOLTES GRACIES

ELS

