
PRIMERS

Caldereta de Rap i Gambes

Sopa de Nadal amb Galets i Pilota

Caneló de l'Àvia de rostit de Nadal i Beixamel trufada

Amanida de formatge Burrata, tomàquet, alvocat, figues i Oli d'alfàbrega

Carpaccio de Vedella amb flocs de Parmesà i Vinagreta de Mostassa Antiga

  

SEGONS

Rap a la Marinera amb Gamba i escamarlans

Fricandó de Nadal amb llenegues i Rovellons

Espatlla de Xai del Aragó Confitat amb Poma i salsa Oporto

Morro de Bacallà a la Mouselina de Poma i Mel amb tallarines de Ceba a la toronja

Melós de Vedella amb Parmentier Trufada

  

POSTRES

Coulant de xocolata, crumble de cacau i gelat de vainilla

Cheesecake de gerds i xocolata amb maduixetes a la menta

Profiteroles de nata amb xocolata fondant

Sorbet de mojito

Copa de iogurt i llima amb escuma de mandarina

Flam de xocolata blanca i vainilla amb textures de pinya

  

CELLER

Vi Blanc White - Heretat Mont Rubí “Penedès”

Vi Negre, Gómez de Segura, Rioja (La Guardia)

  

 55,00 € (IVA inclós)

Inclou aigua i 1 ampolla de vi cada 4 comensals · Mínim de 8 persones per menús de grup · La formalització de la reserva només serà efectiva
amb un pagament a compte de 10 euros per comensal · El pagament s'efectuarà de la taula completa, mai individualment · El restaurant es reserva

el dret de modificar qualsevol plat sense previ avís per motius de disponibilitat de gènere.
Restaurant El Racó de l'Esportiu - Av. Pau Casals, 281-283 - 08450 Llinars del Vallès, Barcelona - sala@elracodelesportiu.com Tel: 937 05 03 70

mailto:sala@elracodelesportiu.com


Pels petits
(Menú infantil, vàlid fins a 12 anys)

 

PRIMERS

Caneló de l'Àvia amb Rostit de Nadal i Beixamel

Sopa de Nadal amb Galets i Pilota

Macarrons Rigattone a la Bolonyesa

  

SEGONS

Hamburguesa de filet de vedella i papada ibèrica amb Patates Rosses

Costelles de Xai a la Brasa amb Patates Rosses

Medallons de Filet de Porc Ibèric amb Patates rosses

  

POSTRES

Iogurt natural amb crumble xocolata

Profiteroles de nata amb xocolata fondant

Gelat de torró amb neula de Nadal

  

BEGUDES

Aigua mineral o refresc

  

 39,00 € (IVA inclós)

Inclou aigua i 1 ampolla de vi cada 4 comensals · Mínim de 8 persones per menús de grup · La formalització de la reserva només serà efectiva
amb un pagament a compte de 10 euros per comensal · El pagament s'efectuarà de la taula completa, mai individualment · El restaurant es reserva

el dret de modificar qualsevol plat sense previ avís per motius de disponibilitat de gènere.
Restaurant El Racó de l'Esportiu - Av. Pau Casals, 281-283 - 08450 Llinars del Vallès, Barcelona - sala@elracodelesportiu.com Tel: 937 05 03 70
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