MENÚ TRADICIONAL A CASA
ENTRANTS FREDS I CALENTS
Caneló trufat de Nadal 7 Portes (1u)
Llagostins cuits amb la nostra salsa maionesa i romesco (3u)
Escalivada
Pernil ibèric de gla amb bastonets cruixents
Ensaladilla russa clàssica amb tonyina

PLAT PRINCIPAL
(A ESCOLLIR)

Escudella i carn d’olla
o
Pularda a la Catalana

POSTRES
Bescuit amb xocolata calenta
Galetes de Nadal

CELLER

(PER A DUES PERSONES)
Cava 7 Portes DO Cava (1 ampolla)
Vi negre 7 Portes DO Montsant (1 ampolla)

.......

PVP
55€/pers.
(Mínim 2 persones)
IVA INCLÒS

reserves@7portes.com

+34 93 319 30 33

MENÚ DE CELEBRACIÓ A CASA
ENTRANTS FREDS I CALENTS
Velouté de llagosta
Terrina de foie micuit elaborat a la nostra cuina
Pernil Ibèric de gla amb bastonets cruixents
Ensaladilla russa clàssica amb tonyina

PLAT PRINCIPAL
(A ESCOLLIR)

Rap a l’all cremat
o
Turbot a la meunière amb parmentier trufat
o
Espatlleta de cabrit rostida al forn

POSTRES
Bescuit amb xocolata calenta
Galetes de Nadal

CELLER

(PER A DUES PERSONES)
Cava 7 Portes DO Cava (1 ampolla)
Vi negre 7 Portes DO Montsant (1 ampolla)

.......

PVP
70€/pers.
(Mínim 2 persones)
IVA INCLÒS

reserves@7portes.com

+34 93 319 30 33

MENÚ FANTÀSTIC A CASA
ENTRANTS FREDS I CALENTS
Velouté de llagosta
Terrina de foie micuit elaborat a la nostra cuina
Canelò trufat de Nadal 7 Portes
Safata de marisc al vapor:
1/2 llamàntol
Boca de cranc (1u)
Cargols de punxes (4u)
Llagostins cuits (3u)

PLAT PRINCIPAL
(A ESCOLLIR)

Mar i muntanya
o
Rap a la Barquera acompanyat d’all i oli
o
Turbot a la meunière amb parmentier trufat

POSTRES
Bescuit amb xocolata calenta
Galetes de Nadal

CELLER

(PER A DUES PERSONES)
Cava 7 Portes DO Cava (1 ampolla)
Vi negre 7 Portes DO Montsant (1 ampolla)

.......

PVP
100€/pers.
(Mínim 2 persones)
IVA INCLÒS

reserves@7portes.com

+34 93 319 30 33

MENÚ INFORMAL DE NADAL
TASTETS
Degustació de Velouté de llagosta
Xató lleuger
Caneló 7 Portes
Daus de bacallà amb mussolina d’alls de la Sra. Carme

POSTRES
Mousse de xocolata

CELLER

(PER A DUES PERSONES)

Cava 7 Portes DO Cava (1 ampolla)
Vi negre 7 Portes DO Montsant (1 ampolla)

.......

PVP
42€/pers.
(Mínim 4 persones)
IVA INCLÒS

reserves@7portes.com

+34 93 319 30 33

Celebra les Festes amb
7 Portes també a casa teva
Enguany el Restaurant 7 Portes us ofereix la possibilitat de celebrar les festes amb la millor
gastronomia a casa vostra.
Es per això que hem preparat una selecció de menús per a que pugueu escollir la millor opció per a
vosaltres.
Els menús han estat pensats per a que només amb un toc final a casa quedin perfectes.
Tots els menús estan disponibles tant per emportar des del restaurant com per dur a domicili, en
uns dies i franges horàries determinades.
Podeu fer els vostres encàrrecs i pagaments online o bé omplir el formulari.
Us contactarem personalment en 48h per conèixer el plat principal de la vostra preferència i els
detalls dels lliuraments.
Totes les reserves fetes abans del 10 de desembre rebran una ampolla de cava 7 Portes com obsequi.
Aquests menús estan disponibles des del mes de desembre.
Menús pel 24, 25 i 26 de desembre:
Encàrrecs fins diumenge 20 de desembre.
Es podrán recollir al 7 Portes els dies 23, 24
entre les 10h – 20h.
El dia 25 només entre les 10h i 12h del migdia.
El dia 26 només entre les 10h i 12h del migdia.
Es podrá dur a domicili els dies dimecres 23 i
dijous 24 entre les 10h i les 20h. Preu transport
11€. Només a l’àrea de Barcelona ciutat.

Menús pel 31 de desembre i 1 de gener:
Encàrrecs fins diumenge 27 de desembre.
Es podrà recollir al 7 Portes els dies 30 i 31 de
desembre entre les 10h – 20h.
El dia 1 de gener només entre 10h i 12h migdia.
Es podrà dur a domicili els dies dimecres 30 i
dijous 31 entre les 10h i les 20h. Preu transport
11€. Només a l’àrea de Barcelona ciutat.

Menús pel 5 de gener i 6 de gener:
Encàrrecs fins diumenge 3 de gener.
Es podran recollir al 7 Portes els dies 4 i 5 de
gener entre les 10h-20h
El dia 6 de gener només es podrá recollir al 7
Portes entre 10h i 12h del migdia
Es podrà dur a domicili els dies dilluns 4 i dijous
5 entre les 10am i les 20h. Preu transport 11€.
Només a l’àrea de Barcelona ciutat.
Pot realitzar la seva reserva a través la nostra pàgina web,
trucant al 93 319 30 33 o enviant un correu a reserves@7portes.com.
Us contactarem personalment en 48h.

