MENÚ ESDEVENIMENTS D’EMPRESA

Sitges
Carns o peixos

Xaloc
Amanida de tomàquet, mozzarella i anxoves
Pernil ibèric acompanyat de pa de coca amb tomàquet
Croquetes de peix i marisc
Cruixent de formatge
Chocos fregits
Rotlles de vedella farcits de bolets *
o
Bacallà amb mussolina d’all i patates al forn *
Sorbet de llimona a la menta fresca

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

42

,35 €
IVA inclòs

Celler subjecte a modiﬁcacions de l’establiment.
*Plat principal - escollir entre les dues opcions avisant amb 72h d’antelació.

Passeig de la Ribera
08870 Sitges · Barcelona
Tel.: 938 110 040 - www.restaurantpicnic.com
restaurantpicnic@matasarnalot.com

RestaurantPicNic
PicnicSitges
RestaurantPicNic

Llevant
Tast de crema segons temporada
Pernil ibèric acompanyat de pa de coca amb tomàquet
Cruixent de favetes amb botifarra
Les nostres clàssiques patates braves
Croquetes de peix i marisc
Musclos a la marinera
Filet de Porcel amb salsa de xampinyons *
o
Brick de lluç amb llagostins i cloïsses *
Escuma de crema catalana cremada

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

45

,50 €
IVA inclòs

Celler subjecte a modiﬁcacions de l’establiment.
*Plat principal - escollir entre les dues opcions avisant amb 72h d’antelació.

Passeig de la Ribera
08870 Sitges · Barcelona
Tel.: 938 110 040 - www.restaurantpicnic.com
restaurantpicnic@matasarnalot.com

RestaurantPicNic
PicnicSitges
RestaurantPicNic

Tramuntana
Glop de temporada
Virutes de pernil ibèric
Pa de coca de vidre amb tomàquet
Tataki de tonyina
Pop a la gallega
Chocos amb pebrots de Padró
Bunyols de bacallà
Farcellets cruixents de llagostins amb salsa de xató
Vieires al forn
Broqueta de vedella amb salsa de ceps
Tast de fideuà
Escuma de crema catalana cremada

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

48

,00 €
IVA inclòs

Celler subjecte a modiﬁcacions de l’establiment.

Passeig de la Ribera
08870 Sitges · Barcelona
Tel.: 938 110 040 - www.restaurantpicnic.com
restaurantpicnic@matasarnalot.com
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PicnicSitges
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Mestral
Tast de sopa de peix amb fruits de mar
Pernil ibèric acompanyat de pa de coca de l’Escala amb tomàquet
Tataki de tonyina
Farcellets cruixents de bacallà
Croquetes de peix i marisc
Broqueta de vedella al chimichurri
Entrecot de vedella amb salsa de ceps *
o
Filet de daurada al forn amb samfaina de verdures *
Flam de formatge amb salsa de fruites vermelles

BEGUDA
Vi blanc. Segura Viudas. D.O. Catalunya
Vi negre. Falset. D.O. Montsant
Cava Aria Brut Nature Segura Viudas
Aigües minerals
Cafès i infusions

49

,50 €
IVA inclòs

Celler subjecte a modiﬁcacions de l’establiment.
*Plat principal - escollir entre les dues opcions avisant amb 72h d’antelació.

Passeig de la Ribera
08870 Sitges · Barcelona
Tel.: 938 110 040 - www.restaurantpicnic.com
restaurantpicnic@matasarnalot.com

RestaurantPicNic
PicnicSitges
RestaurantPicNic

Ponent
Zurito d’amanida de salmó, iogurt i cogombre
Pernil ibèric acompanyat de pa de coca amb tomàquet
Cullereta de foie amb poma verda
Bunyols de bacallà a la nostra manera
Broqueta de pollastre en adob amb llagostins
Vieires al forn
Filet de vedella amb salsa de ceps *
o
Turbot a la donostiarra *
Lemon pie en zurito

BEGUDA
Vi blanc. Segura Viudas Xarel·lo. D.O. Catalunya
Vi negre. Finca Mas Cucó. D.O. Montsant
Cava Segura Viudas Brut. Vintage Gran Reserva
Aigües minerals
Cafès i infusions

54

,00 €
IVA inclòs

Celler subjecte a modiﬁcacions de l’establiment.
*Plat principal - escollir entre les dues opcions avisant amb 72h d’antelació.

Passeig de la Ribera
08870 Sitges · Barcelona
Tel.: 938 110 040 - www.restaurantpicnic.com
restaurantpicnic@matasarnalot.com

RestaurantPicNic
PicnicSitges
RestaurantPicNic

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.

Passeig de la Ribera
08870 Sitges · Barcelona
Tel.: 938 110 040 - www.restaurantpicnic.com
restaurantpicnic@matasarnalot.com

RestaurantPicNic
PicnicSitges
RestaurantPicNic

