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Plaça Fra Bernadí 23 – Manlleu
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Email: manlleuet@manlleuet.cat

MENÚ per a grups nº 1
Menú que consisteix amb uns entrants de 4 plats per compartir, amb
10 plats de segon per escollir entre diferents possibilitats de carn o peix,
amb postres.

Els entrants per picar:
Amanida del dia
Plat de pernil
Assortit de patés
Escalivada
El segon plat a escollir:
Bistec de vedella
Tira de vedella – xurrasco
Broqueta de pollastre
Llom
Botifarra de pagès
Botifarra esparracada amb bolets
Galta de porc
Bacallà
Llobarro
Sípia
Totes les carns i peixos seran cuites a la brasa o planxa acompanyades amb guarnició

Les postres a escollir:

Flam de la casa
Iogurt amb melmelada de maduixa o taronja amarga
Pastis del dia
Sorbet
Fruita
Mel i mató
Carquinyolis amb moscatell

Preu: 20 €

Aclariments:
•
•
•
•

Beguda i cafè apart

(Cal escollir les begudes recomanades
entre les diferents Opcions oferides - Annex-1)

Els plats d'aquest menú són orientatius, podent variar en funció del
moment de l'any o mercat, en tot cas en fer la reserva se l'informarà de
qualsevol variació.
Aquest menú és una proposta. Si vol, pot indicar-nos els plats que
consideri oportuns, i li podem preparar un menú més personalitzat.
Un dia abans de l’àpat s’ha de confirmar les persones que seran.
Per grups a partir de 10 persones, cal escollir el segon plat prèviament a la
data de l’àpat.
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MENÚ per a grups nº 2
Menú que consisteix amb uns entrants de 6 plats per compartir, amb
10 plats de segon per escollir entre diverses possibilitats de carn o peix, amb
postres.
Els entrants per picar:

Patates ½ d’aquí ½ d'allà
Croquetes de calamarsets
Croquetes de ceps
Amanida
Wakadori (pollastre arrebossat japonès)
Pop amb patata al morter
Llonganissa amb coca torrada i allioli
El segon plat a escollir:
Bistec de vedella
Tira de vedella – xurrasco
Broqueta de pollastre
Llom
Botifarra de pagès
Botifarra esparracada amb bolets
Galta de porc
Bacallà
Llobarro
Sèpia
Totes les carns i peixos seran cuites a la brasa o planxa acompanyades amb guarnició

Les postres a escollir:
Flam de la casa
Iogurt amb melmelada de maduixa o taronja amarga
Pastis del dia
Sorbet
Fruita
Mel i mató
Carquinyolis amb moscatell

Preu: 23 €

Aclariments:
•
•
•
•

Beguda i cafè apart

(Cal escollir les begudes recomanades
entre les diferents Opcions oferides - Annex-1)

Els plats d'aquest menú són orientatius, podent variar en funció del
moment de l'any o mercat, en tot cas en fer la reserva se l'informarà de
qualsevol variació.
Aquest menú és una proposta. Si vol, pot indicar-nos els plats que
consideri oportuns, i li podem preparar un menú més personalitzat.
Un dia abans de l’àpat s’ha de confirmar les persones que seran.
Per grups a partir de 10 persones, cal escollir el segon plat prèviament a la
data de l’àpat.
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MENÚ per a grups nª 3
Menú que consisteix amb uns entrants de 7 plats per compartir, amb 4
plats de segon per escollir entre diferents possibilitats de carn o peix, amb
postres.
Els entrants per compartir:

Patates ½ d’aquí ½ d'allà
Plat de pernil ibèric
Carpaccio de peus de porc amb oli de romesco
Croquetes de calamarsets
Timbal d’escalivada amb olivada i anxoves
Pop amb patata al morter
Musclos a la cervesa Pilster
El segon plat a escollir:
Hamburguesa de vedella gallega amb ceba caramel·litzada i foie
Magret d’ànec laminat amb reducció de vins aromàtics
Llobarro a la planxa amb ceba caramel·litzada i lamines de carbassó
Sípia a la planxa amb espàrrecs verds i cruixent de cansalada
Les postres a escollir:
Coulant de xocolata amb gelat de vainilla
Català (galeta amb gelat de turró i ratafia)
Formatge de la Vaqueria d’Osona amb melmelada de maduixa
Taronja cremada al contreau
Carquinyolis amb moscatell

PREU: 29,00 €

Beguda i cafè apart
(Cal escollir les begudes recomanades
entre les diferents Opcions oferides - Annex-1)

Aclariments:
•
•
•
•

Els plats d'aquest menú són orientatius, podent variar en funció del
moment de l'any o mercat, en tot cas en fer la reserva se l'informarà de
qualsevol variació.
Aquest menú és una proposta. Si vol, pot indicar-nos els plats que
consideri oportuns, i li podem preparar un menú més personalitzat.
Un dia abans de l’àpat s’ha de confirmar les persones que seran.
Per grups a partir de 10 persones, cal escollir el segon plat prèviament a la
data de l’àpat.
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MENÚ per a grups per Compartir nº 4
Menú que consisteix amb 10 plats per compartir i postres.
Plats per compartir:
Patates ½ d’aquí ½ d’allà
Croquetes de ceps
Carpaccio de bacallà amb tomàquet i olivada
Encenalls de formatge de la Vaqueria d’Osona
(formatge de vaca madurat 12 mesos)

Raviolis de botifarra negra amb salsa de ceps
Els nostres Esclopets
Wakadori (pollastre arrebossat japonès)
Tires de secret de porc ibèric saltejat amb bolets
Tires de sípia amb all i julivert
Pop amb patata al morter
(Plats presentats per cada quatre persones)

Les postres a escollir:
Flam de la casa
Iogurt amb melmelada de maduixa o taronja amarga
Pastis del dia
Sorbet
Fruita
Mel i mató
Carquinyolis amb moscatell

Preu: 24,50 €

Aclariments:
•
•
•

Beguda i cafè apart

(Cal escollir les begudes recomanades
entre les diferents Opcions oferides - Annex-1)

Els plats d'aquest menú són orientatius, podent variar en funció del
moment de l'any o mercat, en tot cas en fer la reserva se l'informarà de
qualsevol variació.
Aquest menú és una proposta. Si vol, pot indicar-nos els plats que
consideri oportuns, i li podem preparar un menú més personalitzat.
Un dia abans de l’àpat s’ha de confirmar les persones que seran.
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MENÚ per a grups per Compartir nº 5
Menú que consisteix amb 8 plats per compartir i postres.
Plats per compartir:
Patates ½ d’aquí ½ d’allà
Llonganissa amb coca torrada i allioli
Carpaccio de bacallà amb tomàquet i olivada
Amanida verda amb tonyina i ou dur amb vinagreta de Módena
Timbal d’escalivada amb olivada i anxoves
Els nostres Esclopets
Patates d’Olot
Botifarra esparracada amb bolets
(Plats presentats per cada quatre persones)

Les postres a escollir:
Flam de la casa
Iogurt amb melmelada de maduixa o taronja amarga
Pastis del dia
Sorbet
Fruita
Mel i mató
Carquinyolis amb moscatell

Preu: 18,00 €

Beguda i cafè apart
(Cal escollir les begudes recomanades
entre les diferents Opcions oferides - Annex-1)

Aclariments:
•
•
•

Els plats d'aquest menú són orientatius, podent variar en funció del
moment de l'any o mercat, en tot cas en fer la reserva se l'informarà de
qualsevol variació.
Aquest menú és una proposta. Si vol, pot indicar-nos els plats que
consideri oportuns, i li podem preparar un menú més personalitzat.
Un dia abans de l’àpat s’ha de confirmar les persones que seran.
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BEGUDES I SERVEIS a escollir

Annex-1

Opcions Bàsiques
opció A

Suplement

Aigües minerals, + Cervesa Moritz

2,00 €

(Refresc i vins es cobraran a part)

opció B

Aigües minerals, + Vi de la casa

2,00 €

(Cerveses i Refresc es cobraran a part)

opció C

Aigües minerals, + Vi de la Casa + Cervesa Moritz

3,50 €

(Refresc es cobraran a part)

opció D

Cafès + Xarrup

opció E

Copa de Cava brut reserva per acompanyar a les postres

(Ratafia- Limoncello – Licors d’herbes - Patxaran)

2,50 €
2,00 €

Nota: Disposem d’una carta de cerveses variades i de vins d.o. Catalans
Altres Opcions
opció F

Gerra de 1 L. Cervesa Moritz per persona
+ Aigua mineral

4,00 €

opció G

3 Copes de Cervesa de tirador per persona a escollir
- Mestissa (Moritz + Epidor)
- Mulata (Epidor + Llimona)
- Weihenstephaner
- Pilster
- Moritz
- Epidor
+ Aigua minerals

5,00 €

opció H

2 Ampolles Cervesa Selecció de 75cl (per 4 persones)
+ Aigua minerals

6,00 €

opció I

Meridatge amb 4 cerveses selecció diferents de 33cl
(per 2 persones)
+ Aigua minerals

8,00 €

Altres Serveis:
Caixa Forta (servei exclusiu reservat):
12 pax màxim (menú colles)
inferior a 12 pax increment de

70,00 €
0,00 €
10,00 €

La Cava del Manlleuet (exclusiu celebracions):
40 pax màxim (menú colles)
inferior a 40 pax increment de

150,00 €
0,00 €
5,00 €

Punxa disc (musica i llums – de 24:00 a 02:00h)

3,00€/pax
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