
Nit d’estiu amb tapes  
i música dels 80

Noche de verano con  
tapas y música de los 80

18/06/2016

TAPES 
& 

MUSIC



Nit d’estiu 
amb tapes i 
música dels 
80
Noche de 
verano con 
tapas y 
música de los 
80
Hora d’arribada 21 h
Hora de llegada 21 h

Copa de cava benvinguda
Copa de cava bienvenida

Sopar
Cena

Música fins a les 04 h
Música hasta las 04 h

60 € IVA inclòs / incluido

Copes a banda 
3,00 € refrescos, cerveses i aigua 
7,50 € combinats
Copas a parte 
3,00 € refrescos, cerveses i aigua 
7,50 € combinats

Les nostres patates braves 
Nuestras patatas bravas

Musclos amb vinagreta 
Mejillones con vinagreta

Tàrtar de salmó 
Tartar de Salmón 

Llagostí Panko amb romesco
Langostino Panko con romesco

Con de llangueta fregida 
Cono de llangueta frita 

Empanada gallega 
Empanada gallega 

Formatge fregit amb melmelada de 
tomàquet 
Queso frito con mermelada de tomate 

Coca cruixent de pernil i tomàquet Raff 
Coca crujiente de jamón y tomate Raff 

Croquetó de pollastre al curry
Croquetón de pollo al curry 

Bombó de foie 
Bombón Foie 

Tacó de salmó fumat ‘Carpier’  
Taco de Salmón ahumado ‘Carpier’

Coca de seitons amb maduixes i tomàquet 
especiat
Coca de boquerones con fresas y tomate 
especiado 

Broqueta de ‘zamburiñas’
Brocheta de zamburiñas 

Pop amb cachelo 
Pulpo con cachelo 

Mandonguilles amb sípia
Albóndigas con sepia

Trufa casolana  
Trufa casera 

Xarrup de nata i toffe  
Chupito de nata y toffe 

Canya de crema  
Caña de crema 

Cafè
Café

Sopar acompanyat del nostre celler
Cena acompanyada de nuestra bodega



Informació i reserves
Joan Valls  608 110 261
Oficina  937 662 027
joan@lahacienda.cat

La Hacienda deL Hogar gaLLego
camí de can roca s/n  
08396 Sant Cebrià de Vallalta
www.lahacienda.cat 

PÀRQUING PER ALS 
NOSTRES CLIENTS 
DINS DE LA FINCA

SANT CEBRIÀ  
DE VALLALTA

BV-5128

AUTOPISTA 
MARESME
C-32
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SANT POL DE MAR
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caLeLLa
BARCELONA


