MENÚ ESDEVENIMENTS D’EMPRESA

Sitges

Arrossos i fideuà

Fideuà
Daus de salmó marinat a casa amb gel de cítrics
Encenalls de pernil ibèric amb pa de coca vidre
Cabdells amb tonyina i salsa xató
Croquetes de peix
Musclos al vapor
Fideuà amb sípia i el seu allioli
Escuma de crema catalana cremada

BEGUDA
Vi blanc. D.O. Penedés o D.O. Catalunya
Vi negre. D.O. Montsant, D.O. Perelada o D.O. Catalunya
Cava Brut
Aigües minerals
Cafès i infusions

41

,60 €
IVA inclòs

Celler subjecte a modifcacions de l’establiment.

Passeig de la Ribera
08870 Sitges · Barcelona
Tel.: 938 110 040 - www.restaurantpicnic.com
restaurantpicnic@matasarnalot.com
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Mariner
Bunyols de bacallà a la nostra manera
Xató de Sitges
Croquetes casolanes de peix i marisc
Vieires al forn
Musclos a la marinera
Paella marinera
Sorbet de llimona a la menta fresca

BEGUDA
Vi blanc. Teixidor. D.O. Catalunya
Vi negre. Falset. D.O. Montsant
Cava Brut
Aigües minerals
Cafès i infusions

44

,40 €
IVA inclòs

Celler subjecte a modifcacions de l’establiment.
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Mar i Muntanya
Daus de tonyina en escabetx
Encenalls de pernil ibèric amb pa de coca vidre
Amanida de llagostins
Vieires al forn
Musclos a la marinera
Cruixent de favetes amb botifarra
Arròs de popets i carxofes
Gelat de flam amb escuma de chocolata blanca

BEGUDA
Vi blanc. Cigonyes. D.O. Empordà
Vi negre. Finca Mas Cucó. D.O. Montsant
Cava Brut Nature
Aigües minerals
Cafès i infusions

45

,15 €
IVA inclòs

Celler subjecte a modifcacions de l’establiment.
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Pic Nic
Les nostres sardines marinades a casa
Degustació de temporada
Encenalls de pernil ibèric amb pa de coca amb tomàquet
Farcellet de llagostins cruixents
Bunyols de bacallà a la nostra manera
Espàrrecs blancs amb salmó marinat i maionesa d'anet
Arròs de llamàntol a la marinera
Brownie amb gelat de xocolata blanca fruits vermells

BEGUDA
Vi blanc. Segura Viudas Xarel·lo. D.O. Penedès
Vi negre. Finca Mas Cucó. D.O. Montsant
Cava Brut Nature Perelada
Aigües minerals
Cafès i infusions

51

,50 €
IVA inclòs

Celler subjecte a modifcacions de l’establiment.
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Desgutació
VERMUT A TAULA
Seitons, olives i escopinyes
Encenalls de pernil ibèric amb pa de coca de vidre
Porró de vi, cerveses i refrescos

MENÚ BUFET
Gaspatxo o crema de temporada
Amanides en zuritos:
Mediterrània amb tomàquet, orenga, formatge feta i oli verge d'oliva
Canonges amb mozzarella de búfala, crostons i pinyons, amb vinagreta de Mòdena
Caesar
Xató de Sitges
Fideuà amb sípia i el seu allioli
Paella parellada
Arròs de muntanya en cassola
Cassola d'arròs de verduretes
Macedònia de fruites naturals amb sorbet de llimona

BEGUDA
Vi blanc. Viladellops Xarel·lo. D.O. Penedès
Vi negre. Viña Salceda. D.O. Rioja
Cava Segura Viudas Brut Vintage Gran Reserva
Aigües minerals
Cafès i infusions

73

,50 €
IVA inclòs

Celler subjecte a modifcacions de l’establiment.
El menú degustació és per un mínim de 50 comensals.
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INFORMACIÓ GENERAL
SERVEIS ADDICIONALS NO INCLOSOS

Si desitja contractar minutes per a l’esdeveniment, serveis florals, estovalles,
música ambient, discjòquei, megafonia... consulti-ho amb el nostre establiment.

NÚMERO DE COMENSALS

La facturación mínima es de 15 comensals.
Per a quantitats inferiors, consultar condicions.
El número de comensals finals haurà de confirmar-se 72 hores abans de la data
del servei.
El preu dels menús s’incrementarà en un 10% en horari de migdia entre setmana i
els caps de setmana tan en horari de migdia com de nit.

HORARIS

La durada dels nostres banquets és de màxim 2.30 hores.
Plus hora extra: A consultar.
El servei s’iniciarà a l’hora acordada. Qualsevol variació per causes alienes al
Restaurant Pic Nic que allarguin la durada prevista, es facturarà a part.
Consultar preus amb l’establiment.

SERVEIS EXTERNS

La nostra empresa es reserva el dret d’acceptar els possibles serveis externs que
pugui aportar el client.

FORMA DE PAGAMENT

100€ de paga i senyal per la reserva del servei (no retornables en cas d’anulació).
Fins el 80 % de l’import estimat una setmana abans del servei.
La resta, el dia del servei. Pagament a través de transferència bancària o efectiu.
Altres formes de pagament sota consulta.

Nota: El preu ﬁnal de l’esdeveniment estarà subjecte a valoració
segons les necessitats extres que requereixi el servei.
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