Nadal

EN UN ENTORN ÚNIC

Menús tradicionals de Nadal 2019

Dinar de Nadal
25 DESEMBRE

Dinar de st. Esteve
26 DESEMBRE

Aperitiu de Nadal al centre de taula

Aperitiu de Sant Esteveal centre de taula

Snacks
Mi-cuit amb mermelada de figues
Mini taco veggie
Croquetes casolanes de pernil ibèric
Broqueta de gamba a l’aroma d’oli Koroneiki

Snacks
Mi-cuit amb mermelada de figues
Mini taco veggie
Croquetes casolanes de pernil ibèric
Broqueta de gamba a l’aroma d’oli Koroneiki

Sopade Nadal amb galets farcits

Crema de cepsamb daus de foie

Escorregut

Canelons trufatsde st. Esteve

Capódel Prat amb farcit tradicional de Nadal al vi ranci

Rèmol a la planxa amb brots d’espinacs, tomàquet i oli
d’avellanes

Braç de gitano de nata i crema cremada

Pastís tradicional de La Boella

Torrons artesans i petits fours

Torrons artesans i petits fours

Aigua i cafés

50€
(IVA inclòs)

Aigua i cafès

50€
(IVA inclòs)

Informació i reserves: 977.771.515
www.laboella.com

Menú infantil
Condicions dels menús tradicionals de Nadal:
Canelons
Exclou vins, caves ilicors

Escalopa de vedella ambpatates
Gelat infantil

35€
(IVA inclòs)

Podem aconsellar-vos dins una gran varietat.
Podem adaptar els mateixos menús per a celíacs i al·lèrgies.

Lareservaquedarà confirmada abonant el 50%del cobert.
Per menjar a La Boella o endur-sea casa.

Informació i reserves: 977.771.515
www.laboella.com

Sopar de gala de Cap d ‘Any
31 DESEMBRE

Celler / Bodega

Aperitiu especial Cap d’Any

Quintà de Bàrbara Forés, D.O. Terra Alta

Snacks
Mi-cuit amb mermelada de figues
Pernil ibèric amb pa de vidre i tomàquet
Croquetes casolanes de pernil ibèric
Esfèric d’oliva Arbequina
Mini taco veggie
Piruleta de rap macerat amb tempura
Buffet de formatges D.O.

Lo Cabaló Reserva Màgnum, D.O.Q. Priorat
Llopart Gran Reserva Panoràmic, D.O. Cava

Ressopó (2h30 - 3h00)
Ball i barra lliure (Fins a les 4h00)

Tàrtar de gamba vermella del Tarragonès amb cítrics
Orada salvatge a la planxa amb verduretes de temporada

Des de

140€

(IVA inclòs)

Filet de vedella amb mi-cuit i salsa de vi LaBoella

Deconstrucció de mojito a l’estil de La Boella
Pastís de la nit màgica

Inclou aigua i cafès
Reserva anticipada:
- Abans del 06/12/2018: 140€ IVA inclòs
- Abans del 27/12/2018: 150€ IVA inclòs
- A partir del 27/12/2018: 155€ IVA inclòs
La reserva quedarà confirmada abonant la totalitat del cobert.
Cal anar vestit d’etiqueta.

Torrons artesans i petits fours
Informació i reserves: 977.771.515
www.laboella.com

