
MENÚS PER A GRUPS
Menú 1

Pica-pica (per compartir)
Pà de coca de vidre amb tomàquet de penjar, sal Màldon i oli 

Amanida de formatge de Cabra caramel·litzada 
amb anous i vinagreta

Patates Braves “La Santa” amb all-i-oli suau
Bunyol de LLom de Bacallà d’Islàndia

Musclos de roca al vapor d’aigua marina amb 
sal Màldon i oli Extra verge

Principals a triar
Nyoquis farcits de pesto d’alfàbrega 

i salsa lleugera de Gorgonzola
Hamburguesa de vedella ecològica (100%) 

amb salsa de Ceps i foie
Tartar de Salmó Norueg amb “Guacamole” i meló Bollo

Suprema de Lluç planxa amb sofregit d’Orrio
i llit de patates panaderes

Postres a triar
Brownie de Xocolata negre amb anous i gelat 

de vainilla de Madagascar
Chessecake amb cruixent de gal·leta de canyella i coulis de gerds

Gelats, Sorbets artesans ò fruita natural

Celler
Ví Negre de la Casa “Fulanito” (Ribera del Duero)
Ví Blanc de la Casa “Roura Xarel·lo” (D.O Alella)

(Pertoca a 1 ampolla de ví per cada 3 comensals)
Aigües minerals inclosses

Licors, cafés i refrescos no inclossos 

38€
IVA INCLÒS

Menú 2
Pica-pica (per compartir)

Pà de coca de vidre amb tomàquet de penjar, sal Màldon 
i oli Extra Verge

Encenalls de Llom de glà
Burratta

Patates Braves “La Santa” amb all-i-oli suau
Bunyol de LLom de Bacallà d’Islàndia + Croqueta de pernil de glà

Rissotto de Ceps i foié amb encenalls de parmeggiano 
i oli de tòfona 

Principals a triar
Magret d’Ànec cruixent amb compota de fruïtes invernals 

Tagliatta de filet de vedella amb salsa de Ceps 
i verdures glassejades

Tartar de Salmó Norueg amb “Guacamole” i meló Bollo
LLom de Bacallà d’Islàndia gratinat amb all-i-oli de codony

Postres a triar
Sacher fet a casa amb xocolata de cobertura Belga
Chessecake amb cruixent de gal·leta de canyella 

i coulis de gerds
Gelats, Sorbets artesans ò fruita natural

Celler
Ví Negre de la Casa “Fulanito” (Ribera del Duero)
Ví Blanc de la Casa “Roura Xarel·lo” (D.O Alella)

(Pertoca a 1 ampolla de ví per cada 3 comensals)
Aigües minerals inclosses

Licors, cafés i refrescos no inclossos 

44€
IVA INCLÒS

Menú 3
Pica-pica (per compartir)

Pà de coca de vidre amb tomàquet de penjar, sal Màldon 
i oli Extra Verge

Encenalls de Pernil d’ibèric  i Llom de Glà
Amanida de tomàquet, ceba de Figueres, piparres 

i tonyina confitada
Bunyol de LLom de Bacallà d’Islàndia + Croqueta de pernil de glà

Calamar nacional a l’andalussa amb maionesa de wassabi
Popurrí de closques variades a la marinera al perfum d’anisete

Principals a triar
Steak tartar de vedella al Gust amb torradetes

Filet de vedella amb salsa de Ceps i foié fresc planxa
Tranxa de Turbot al gust (planxa,donosti o forn)

Tronc de Lluç  nacional amb sofregit d’Orrio i llit de patates 

Postres a triar
Coulan de Xocolata negre amb gelat 

de vainilla de Madagascar
Chessecake amb cruixent de gal·leta de canyella 

i coulis de gerds
Gelats, Sorbets artesans ò fruita natural

Celler
Ví Negre de la Casa “Ramón Bilbao” (Rioja Crianza)

Ví Blanc de la Casa “José Pariente” (Verdejo)
(Pertoca a 1 ampolla de ví per cada 3 comensals)

Aigües minerals inclosses

Licors, cafés i refrescos no inclossos 

52€
IVA INCLÒS

LASANTARESTAURANTELASANTA_MASNOUWWW.LASANTARESTAURANT.COM10% IVA INCLÒS INCREMENT TERRASSA 5% LASANTARESTAURANTELASANTA_MASNOUWWW.LASANTARESTAURANT.COM10% IVA INCLÒS INCREMENT TERRASSA 5% LASANTARESTAURANTELASANTA_MASNOUWWW.LASANTARESTAURANT.COM10% IVA INCLÒS INCREMENT TERRASSA 5%


