
Menú
Encenalls de pernil ibèric · Virutas jamón ibérico  

Formatge curat · Queso curado

“Montadito” d’anxova · Montadito de anchoa

Croquetes de carn de perol amb un arrebossat cruixent
Croquetas de carne de perol con un rebozado crujiente 

Bunyols de bacallà · Buñuelos de bacalao 

 Caneló amb crema de ceps i pols parmesà
Canelon con crema de setas y polvo de parmesano  

Cassoleta de calamarsets encebats
Cazuelita de calamares encebollados

'Txuletón' de bou Gran Reserva amb flor de sal
‘Txuletón’ de buey Gran Reserva con flor de sal

Pa de coca sucat amb tomacons i oli d’oliva verge
Pan de coca untado con tomates y aceite de oliva virgen  

Sorbet de mandarina amb sopeta d’infusió
Sorbete de mandarina con sopita de infusión 

Coca de Sant Joan · Coca de San Juan

Selecció de cafès i infusions, carquinyolis i catànies
Selección de cafés e infusiones, carquiñolis y catanias  

Vins i Caves D.O. Penedès · Vinos y Cavas D.O. Penedès

Celebra la revetlla
de Sant Joan

al restaurant del Nàutic

RESERVA PRÈVIA: 

-  2 3  D E  J U N Y  -

40€
nautic@calblay.com
600 898 186 

Tots els plats són per a compartir - Todos los platos son para compartir



Menú
Xips Piqué · Chips Piqué  

Olives XL · Aceitunas XL  

Delícies de fuet · Delicias de fuet

Amanida de llagostins amb vinagreta de menta
Ensalada de langostinos con vinagreta de menta

Llaminer de vedella amb saltat de bolets de temporada
i el seu suc infusionat amb moixernons

 Meloso de ternera con salteado de setas de temporada
y su jugo infusionado

Sorbet de mandarina amb sopeta d’infusió
Sorbete de mandarina con sopita de infusión 

Coca de Sant Joan
Coca de San Juan

Selecció de cafès i infusions, carquinyolis i catànies
Selección de cafés e infusiones, carquiñolis y catanias 

Vins i Caves D.O. Penedès · Vinos y Cavas D.O. Penedès

RESERVA PRÈVIA: 

50€
45€ nautic@calblay.com

600 898 186 socis

Celebra la revetlla
de Sant Joan

A LA SALA/TERRASSA DEL CLUB NÀUTIC 
(planta baixa de l'edifici)

-  2 3  D E  J U N Y  -


