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NADAL 2018
ENTRANTS

Un clàssic renovat: Pa amb tomàquet & pernil ibèric
Fa Nadal: Galets farcits de carn d’olla
Ou Kinder: Parmentier de patata, tòfona & ou de guatlla
Va de Foie: Ravioli de foie & salsa de ceps
De cara a la clasca: Escamarlanets flamejats amb whisky
El rei tàrtar: Tàrtar de salmó, alvocat & sèsam negre

plat principal

(a escollir)

Confit d’ànec, reducció d’Oporto & raïm
Carré de corder amb crosta d’herbes & milfulls de
patata
Bacallà confitat, fulles d’espinacs & all negre
Turbot amb salsa de cítrics & cruixent de festucs

la part mes dolca
Gelat de cactus, llimona verda & menta fresca
o
Panacotta de xocolata blanca & negra, fruits vermells i
peta zeta

celler
Vi blanc i/o negre D.O.Catalunya (1 botella
Aigua mineral
Café
Copa de cava amb les postres

29,90

€

cada 3 pax)

IVA inclòs

En cas d’intolerància o al·lèrgia comuniqueu-ho en el moment de la reserva
Menús per taula complerta

people who love to eat are
always the best people - Julia Child

password: gastrobar

@ARTAPA - 1224

password:

gastrobar
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NADAL 2018
ENTRANTS

Un clàssic renovat: Pa amb tomàquet & pernil ibèric
Fa Nadal: Galets farcits de carn d’olla
Ou Kinder: Parmentier de patata, tòfona & ou de guatlla
El rei tàrtar: Tàrtar de salmó, alvocat & sèsam negre

plat principal

(a escollir)

Melós de vedella, parmentier de patata & reducció de la
seva salsa
Tronc de lluç, cremòs de pèsol, melmelada de tomàquet &
cruixent de julivert

la part mes dolca
Gelat de cactus, llimona verda & menta fresca
o
Panacotta de xocolata blanca & negra, fruits vermells i
peta zeta

celler
Vi blanc i/o negre D.O.Catalunya (1 botella
Aigua mineral
Café
Copa de cava amb les postres

26,90

€

cada 3 pax)

IVA inclòs

En cas d’intolerància o al·lèrgia comuniqueu-ho en el moment de la reserva
Menús per taula complerta

people who love to eat are
always the best people - Julia Child

password: gastrobar

@ARTAPA - 1224

password:

gastrobar
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CUINA DE NADAL A CASA (plats per emportar)
NADAL I ST ESTEVE
CANELONS TRADICIONALS DE ROSTIT 6,90€ (3 unit)
CANELONS DE MARISC 9,20€ (3 unit)
**
POLLASTRE FARCIT AL CAVA 12,90€ (preu/racció)
ESPATLLA DE XAI AL FORN & CRUIXENT DE PATATA 14,90€
(preu/racció)

LLOM DE BACALLÀ CONFITAT, ESPINACS & ALL NEGRE 15,70€
(preu/racció)

CAP D'ANY
ENTRANTS
ESCAMARLANETS FLAMEJATS AMB WHISKY 11,80€ (6 unit)
POTA DE POP A LA PLANXA & PATATA DE FORQUILLA 19,90€
CANELONS DE MARISC 9,20€ (3 unit)
VIEIRES AL FORN 12,50€ (3 unit)

PRINCIPALS (preu/racció)
ESPATLLA DE XAI AL FORN I CRUIXENT DE PATATA 14,90€
SUQUET DE LLUÇ, ESCAMARLÀ, GAMBES & MUSCLOS 18,50€
CONFIT D’ÀNEC AMB RAÏM & SALSA OPORTO 13,50€

Recepció de comandes fins el dia 22 de Desembre
Contacte: 973 310 327 / artapa@artapa.cat
Recollides el 24 i el 31 de 18:00h a 20:00h
people who love to eat are
always the best people - Julia Child

password: gastrobar

@ARTAPA - 1224

password:

gastrobar

