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"Sensacions del Petit" 

PLATS PER EMPORTAR 

Menú 
Taten de patata, 

brandada de bacallá 
i llagostins 

amb salsa d'escalivada 

Suprema de lluc farcida 
de txangurro 

amb reixat de verdures 
a la pil-pil 

Cuixa de xa¡ farcida 
de poma al Porto 

Tronc de Nadal 
amb salsa de xocolata 

32 
euro s 

per  person a (IV A ¡nclós ) 

I i ^ 

Entremés del Petit 
salmo, foie. perrW. 2 :: € 

9.50 € 
: : 50€ 

 :: : 
M H € 

-20.00 € 
.15.00 € 

Cistell torrat despint o i 

Caragols amball i o i _ . 

Canelons de festa major _ 

Mariscada 15 var ieos — 

Caldereta de rap i llaman t 

Arrós de llamántol 

Sarsuela de peix ¡ marísc 

Arrós negre de sípia 10.00 € 

Fideuá amb all i oli 10.00 € 

Calamarcets farcits d'escamartans 12,00 € 

Filet de vedella amb foie 1S.O0 € 

Espatlla de xai a l'estil d'Aranda 10,00 € 

Pollastre al forn (1 peca) 16.00 € 

Milfulles de filet ibéric 
amb poma i foie i salsa d'oporto 11,00 € 
Magret d'ánec amb salsa de fruits secs 12,00 € 

TOTES LES CARNS PORTEN GUARNIDO INCLOSA 

POSTRES 
Suflé xocolata 6,00 € 
Tronc de nadal 6,00 € 

Menú per les festes Nadalenques i per emportar a casa 
(mínim 2 persones) 

Per encárrecs: 
Preguem que es facin amb 3 dies dantelado. 

Tel.: 973 76 64 05 

Lliurament al mateix restaurant abans de les 18 hores. 

* % I 

Romandrem oberts els dies 
25 i 26 (al migdia) 
Fins les 18 hores. *k * 
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Camí Vell d'Alpicat {el La Vinya, 2) 
Teléfon: 973 73 64 05 - Fax: 973 73 62 39 

MÓbil: 606 96 59 68 
25110 Alpicat (Lleida) 

www.petitcatala.com 
info@petitcatala.com 

http://www.petitcatala.com
mailto:info@petitcatala.com


Sensacions del Petit: 

Pipeta de vermut amb oliva farcida 
i xips vegetáis 

-

Aperit iu 

Pernil d'aglá D.O. i pa de vidre amb tomáquet 

Terrina de foie amb amanida de fruits secs 

Cambes de Tarragona a la sal grossa 

Canelons de l'ávia o Sopeta de galets 

2n Plat: 

1/2 Peix de la llotja de Tarragona 

1/2 Espatlla i cuixa de cabrit a l'estil d 'Aranda 
amb patata panadera 

Carn d'ol la 

Pastís amb gelat i fruites 

55 
euros 

(IVA indos) 

Celler 

Aigua, Vi negre D.O., Cava Brut Nature 
Café Blend Especial i petites bogeries 

Copa del carro de licors 

a 2e 2008 
al J\yQJx)CaAÁAÁvnX, Q&yt i 

Aperit iu 

Carrusel de llagostins i escamarlans 

Menú 

Petita sopa bullabessa 

Llenguado farcit de gambes i tempura de verdures 
amb salsa de garotes de mar 

Escuma de mandarina al vodka 

Taten de poma amb filet de vedella i foie 
al Pedro Ximenez 

Anarquía de fruites amb sorbet 
de litxis i petáis de roses 

Pastís de Sant Silvestre 

REVETLLA 
artir de les 00.30 h. 

fins a la matinada 

ORQUESTRA TROPIKANA 
BARRA LLIURE 

Assortiment salat i dolc 
Sopes d'all 

PREU SOPAR». 

Si 
(IVA indos) 

PREU SOPAR I REVETLLA 

125 
eu ros 

(IVA indos) Celler 
; Vi negre D.O. Rioja Reserva 

Cava Brut Nature 
Raímat Chardonnay 
Café Blend Special 

Carro de licors 
Neules i torrons 

RaTm de la sort i bossa cotillo 


