MENÚ CALÇOTADES
I EUDALD MASSANA
tots els dies excepte dilluns – fins Abril
(dependrà de la temporada de calçots)

Descobrir sensacions
L’ecologia i la biodinàmica són els nostres pilars. Busquem l’equilibri amb el medi i tots els
seus actors. La Lluna i els diferents estats biodinàmics del cosmos influeixen en les feines a la
vinya. Creiem i respectem la natura i el seu equilibri. Volem formar-ne part. És per això que
apostem pel cultiu ecològic i biodinàmic.
Us oferim un ventall de noves propostes perquè en gaudiu i repetiu. La vinya és un espectacle
tot l’any i les nostres activitats sempre inclouen sorpreses. A la nostra botiga es poden
adquirir tots els productes que elaborem i fer un tast dels diferents caves i vins. El tracte i el
caliu humà són la nostra millor targeta de presentació.

PER COMENÇAR…
Olives Arbequines + Xips Mediterrànies

ELS CALÇOTS
Calçots de la Fortesa sense límit amb salsa del Mirador

LES CARNS A LA BRASA
Butifarra de Can Trave de la Llacuna
Xai de granja Farràs de Sant Llorenç
Butifarra negra de Carns Romeu de Gelida
Pollastret de granja

MENÚ INFANTIL:
Macarrons a la bolonyesa, patates fregides
i croquetes de carn de perol
Refresc i Gelat de postre
Preus nens fins a 12 anys: 14,00€(IVA inclòs):

amb guarnicions de:
Patates al caliu amb alli oli de cava
Mongetes de Santa Pau saltejades
Carxofes a la brasa - Pa i tomacons

LES POSTRES:
Crema catalana
Taronja
Carquinyolis de Sant Quintí
Selecció de cafès i infusions

CELLER:
Cava Eudald Massana Noya Brut Nature Família
(1/2 ampolla per persona)
Preus per persona (IVA inclòs):
Adult: 49,00€
Joves 13 i 14 anys: 37,00€
Contacte i Reserves:
Mirador de les caves
Tfn: 626 03 06 21 · mirador@calblay.com
Eudald Massana Noya
Tfn: 93 899 41 24 · bodega@massananoya.com

i visita inclosa a Eudald Massana Noya

