Masia
Per compartir
Pà de coca amb tomàquet de penjar i alls
Pernil ibèric
Burrata italiana amb Pesto artesà de nous i menta
Croquetó de pollastre de corral
Delícies de Brie amb dolç de mango
Provolone gratinat amb tomàquet sec, mel i torrades

A escollir
Entrecot de vedella
Espatlla de xai rostida al Oporto amb patatones
Peix dia

Postres
Postres del dia i cafè

Begudes
Vi D.O. Rioja / D.O. Rueda (1 cada 4 persones)
Copa de Cava (Brut Nature)
Aigua mineral

49,00€ per persona
— IVA inclòs —
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Condicions reserva menú Masia
Confirmació de la reserva
Per a la confirmació de la reserva caldrà
una paga i senyal de deu euros (10€) per
comensal que es restaran de la factura
final.
El nombre de comensals podrà disminuir
fins a 24h abans de la cita reservada, si es
fa després o en el moment d'arribada al
restaurant, s'haurà d'abonar l'import íntegre
dels menús reservats.
COMPTE BANCARI DEL MIRADOR DE
CAN CASES: ES06 0081 0001 1500 0242 4344
CONCEPTE: NOM, COGNOM I DATA DE LA
RESERVA: MENÚS MASIA
• Els menús per a grups s'ofereixen a partir
de vuit (8) comensals. - En un mateix grup
no es podran combinar diferents menús.

• Adaptem els menús per a persones amb
intoleràncies alimentàries i disposem d'un
menú amb opcions veganes.
• La proporció de vi és una ampolla cada
quatre (4) persones i es podrà canviar per
un refresc o una cervesa. Totes les ampolles que superin el nombre de comensals
seran facturades a part.
• La proporció d’aigua és d’una ampolla
cada tres (3) persones.
• Fem pastissos d'aniversari per encàrrec.
• Les eleccions del menú així com els plats
principals escollits han de ser comunicats
amb setanta-dues (72) hores d’antelació
a la celebració del dinar/esdeveniment.

Informació addicional
• El Mirador de Can Cases disposa d'una assegurança de responsabilitat civil que cobreix
totes les instal·lacions a excepció del pàrquing.
• El client es farà responsable de qualsevol desperfecte, trencament o qualsevol altre dany
que per raons alienes al restaurant es produeixin al propi espai on se celebra el dinar/
esdeveniment o a les instal·lacions.
• El Mirador de Can Cases no es fa responsable de la pèrdua d'objectes de valor material
per part del client dins les dependències del nostre restaurant.
• La reserva d'una sala o espai privat quedarà subjecte al nombre de comensals i es podran
fer canvis en cas de no arribar al nombre mínim establert per a aquesta sala o espai
reservat.
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