COMUNIONS 2022
MENÚ 3
(Aperitiu a la Terrassa posterior-exterior del parc)
Pernil ibèric al tall amb “pa-tomata”
Canapè d’anguila fumada del delta
Llagostí de la Ràpita bullit amb salsa tàrtara
.........
Variat de tempures El Parc
(Calamar-Bunyols-Peixet)
Cargol punxenc de la ràpita
Cloïssa fina “grúmol” al vapor amb escabetx suau de vinagre

Degustació de fideuà amb all-i-oli i arròs tot pelat de marisc
........
PLATS PER PERSONA
(a l´interior del restaurant)
½ Suprema de Turbot salvatge a l´espatlla
*****
½ Filet de vedella amb foie i parmentier de patata trufat.
Pastís de comunió(figureta no inclosa)
(sopa de la reina,nata-trufa,mousse de xocolata,etc...)
Cafès i rebosteria típica.
Celler: -Austum bl.
-Santes criança .
- Parxet Brut N. Reserva.

Verdejo.D.o.Rueda.
Garnatxa D.o.Montsant.
D.O. Cava.

Menú Infantil(3-10 anys)
A l’exterior
Pernil
Pizza casolana
Croquetes
....
A l'interior
Patates+ Pollastre rebossat
.....
Pastís infantil de XUXES

Per formular la reserva és imprescindible; omplir la butlleta que hi ha a sota i tornar-la
al per fax(977.44.48.66) ; e-mail (info@restaurantelparc.cat); o personalment al
restaurant.
Dia

Hora No.
Comensals

Fumadors/nofumad
ors

Opció
peix

Al.lergies

Tel. contacte

Al formular la reserva s’ha d’abonar el 40% de l´import.
15 dies abans de la celebració necessitem saber el nombre exacte de comensals; a
partir d’aquest moment nosaltres ens posem a planificar l’àpat, de les possibles baixes
que superen el 5% del total de la reserva cobrarem el 50% de l´import. I el 100% les
baixes no anunciades fins al dia abans.
A el cocktail de benvinguda montarem una barra de tot tipus de beguda, si la
climatologia,no permet celebrar-ho a l’exterior,ho oferiríem a l'interior del restaurant.
Els detalls de distribució i organització de l´àpat, restaran condicionades per les
mesures anticovid, que determinen les autoritats. El nostre local permet moltes
possibilitats, i amb imaginació, podem fer que aquest dia tant especial, tot i compliir
amb totes les normes,, pugueu gaudir dels vostres i del nostre restaurant.

Preu(àpat): 110€/persona
Preu(menú infantil): 20€/persona

+10%iva
+10%iva

