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Escudella amb pilota i galets

25,00 €

Mezclum d´enciams amb fruits secs i
formatge de cabra gratinat

12,00 €

Pernil de Guijuelo amb pa de xapata

18,00 €

Sopa de peix i marisc amb arròs

12,00 €

Tall rodó de vedella amb bolets

12,00 €

Pollastre capó a la catalana

14,00 €

Garrinet al forn amb poma i verdures

20,00 €

Cabrit rostit a l’estil de Segòvia

20,00 €

Filet de vedella amb foie i reducció d´Oporto

24,00 €

Confit d’ànec amb fruits del bosc

12,00 €

Xai rostit amb la seva bressa

15,00 €

Arròs sec amb llamàntol

22,00 €

Lluç de palangre al forn

18,00 €

Bacallà d’Islàndia amb samfaina

18,00 €

Medallons de rap ros a la marinera amb escamarlans

22,00 €

Fricandó de rap amb ceps

22,00 €

Sarsuela o graellada de peix i marisc
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Escudella i carn d’olla nadalenca

S

UE

G

E
/B

Centre
Cultural

T
C/ PINTOR SER

C/ ABRERA

8,00 €

C/ CERVELLO

Croquetes casolanes de rostit ( 8unitat)
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8,00 €

C/ ESPARRAGUERA

Croquetes casolanes de bacallà (8 unitats)
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3,50 €/ ud.
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Caneló gegant de llamàntol i salsa de crustacis
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D’HORTONS
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3 € / ud.

C/ CASERIU PONT DEL MERLI

Caneló del rostit trufats (unitat)
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COMARC
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PACK NADAL

PACK SANT ESTEVE

Escudella amb galets i pilots

Canelons de Sant Esteve

Capó a la catalana

Tall rodó de vedella amb bolets

Tronc de Nadal

Rebosteria

Preu per persona :

Preu per persona :

27,50 €

27,50 €

Hospital

Carrer Gelida, 53
08760
Tel 93 Martorell
774 35 31
Tel
93
774
35 31
info@aqquamartorell.com
info@aqquamartorell.com
www.aqquamartorell.com
www.aqquamartorell.com
Carrer Gelida, 53
08760 Martorell

Bones
Festes
aqqua

24,00 €

Packs per
Emportar

H

restaurant

consultar

Llenguado a la taronja amb llagostins

ALS

restaurant

Menú diari · Plats de temporada
Menjars per emportar · Càtering
Proposta per a grups · Obert tots els dies

Obert totes les festes

Menú de Noche Buena
24 de desembre
Pica-pica

Pernil de Guijuelo amb pa de coca i tomàquet
Calamarcets de platja fregits a l´andalusa
Caneló de pollastre amb trufa
a la crema de ceps
Sopa de caldo amb galets i pilota

Segon plat a triar

Garrinet al forn fet sense pressa a l´estil de Segòvia
Medallons de rap ros a la marinera
Lluç de palangre a la donostiarra
Llenguado a la taronja amb llagostins
Bacallà confitat a la mel i llimona
Xai rostit a l´estil aragonès
Rebosteria de la casa
Celler no inclòs

Preu per persona: 45€

Menú de Sant Esteve
26 de desembre
Pica-pica

Menú de Sant Manel
1 de gener
Pica-pica

Pernil de Guijuelo amb pa de coca i tomàquet
Salmó marinat amb mantega pomada i minitorrades
Anxova 00 amb pa de coca
Crema de marisc amb bocins de peix
Zamburinyes gallegues amb julivertada
Escamarlans de Sant Carles Saltejats amb ceba confitada

Pernil de Guijuelo amb pa de coca i tomàquet
Calamars a l´andalusa
Croquetes de rostit
Degustació de crema de marisc
Carxofa farcida de boletus i salsa de ceps

Segon plat a triar

Garrinet al forn fet sense pressa a l´estil de Segòvia
Medallons de rap ros a la marinera
LLenguado a la taronja amb llagostins
Tall rodó de vedella amb rovellons
Bacallà confitat a la mel i llimona amb gambeta
Xai rostit a l´estil aragonès

Pollastre capó rostit a la catalana amb prunes,
pinyons i orellanes
Garrinet al forn fet sense pressa a l´estil de Segòvia
Medallons de rap ros a la marinera
Lluç de palangre al forn amb la seva bressa i patatetes
Filets de llenguado a la taronja amb llagostins de Sant Carles
Canelons del rostit gratinats amb beixamel i formatge
Xai rostit a l´estil aragonès
Assortiment de la nostra pastisseria
Celler no inclòs

Segon plat a triar

Rebosteria variada
Celler no inclòs

Preu per persona: 50€

Preu per persona: 55€

Menú de Nadal

Menú de Cap d’Any

Pica-pica

Entreteniments

25 de desembre

Pernil de Guijuelo amb pa de coca i tomàquet
Anxova doble 0 sobre pa de coca
Bunyols de bacallà amb romesco
Tast d´Escudella de caldo amb galets i pilota
Zamburinyes gallegues amb julivertada
Escamarlans de Sant Carles Saltejats amb ceba confitada

Segon plat a triar

Pollastre capó rostit a la catalana amb prunes,
pinyons i orellons
Garrinet al forn fet sense pressa a l´estil de Segòvia
Medallons de rap ros a la marinera
Lluç de palangre al forn amb la seva bressa i patatetes
Filets de llenguado a la taronja amb llagostins de Sant Carles
Canelons del rostit gratinats amb beixamel i formatge
Xai rostit a l´estil aragonès
Tronc de Nadal variats de la nostra pastisseria
Assortiment de torrons i neules
Celler no inclòs

Preu per persona: 55€

31 de desembre

Pernil de Guijuelo amb pa de coca i tomàquet
Farcellets de salmó marinat amb salsa tàrtara
Mi-cuit d´ànec amb minitorrades
Crema de marisc amb bocins de peix
Llamàntol Imperial a l´americana
Filet de vedella a l´Oporto amb foie
Xarrup de sorbet de llimona al cava
Assortiment de la nostra rebosteria
Aigües minerals
Cellers recomanats
Cafès

Preu per persona: 80€
Bossa de raïm i de cotilló Música ambient
Menú infantil:
Sopa de caldo amb galets
½ filet de vedella a la graella amb patates
Les postres

Preu per nen: 35€

Menú de Reis
6 de gener
Pica-pica

Pernil de Guijuelo amb pa de coca i tomàquet
Mezclum d´enciams amb llagostins al vapor i salsa vinagreta
Croquetes de rostit i de bacallà
Calamarcets de platja fregits a l´andalusa
Escamarlans saltejats amb all julivert

Segons plats

Garrinet al forn fet sense pressa a l´estil de Segòvia
Medallons de rap ros a la marinera
Lluç de palangre a la donostiarra
Tall rodó de vedella amb rovellons
Bacallà confitat a la mel i llimona
Xai rostit a l´estil aragonès
Tortell de Reis
Celler no inclòs

Preu per persona: 45€

aqqua
restaurant

