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30€
Pica-pica
Pa de vidre amb encenalls de pernil ibèric
Musclos a la marinera
Xistorra de Navarra
Croquetes de pernil ibèric
Truita de patates
Pebrotets de Padron
Segons per triar:
Secret ibèric, parmentier trufada i pomes al Calvados
Calamarcets a la planxa amb escalivada
Postres:
Brownie de xocolata amb nous de Macadàmia i gelat de vainilla
Crema catalana cremada
Pinya natural
Vins: Rioja Vega (Rioja)
Dos Claveles (Andalucia)
aigua i cafè

IMPORTANT:

El nombre de comensals haurà de confirmar-se 24 hores abans de la data de la
reserva.
La reserva només es confirmarà amb un prepagament del 50% de la totalitat de la factura.
L’empresa podrà facturar tots els comensals proposats i no presentats.
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40€
Pica-pica
Pa de vidre amb encenalls de pernil ibèric
Les nostres patates braves
Calamarcets a l’andalusa
Croquetes de pernil ibèric
Rosquilla amb ensaladilla russa i anxova
Piquillos i padrons

Segons per triar:
Entrecot de vedella a la brasa al Cafè de París amb patates fregides casolanes
Suprema de lluç d’ Ondarroa amb cloïsses en salsa verda i espàrrecs de Navarra

Postres:
Tiramisu della nonna Pia
Tarta de poma gelat de la casa de canyella
Pinya natural

Vins: Rioja Vega (Rioja)
Dos Claveles (Andalucia)
Copa de cava AT Roca (Penedès)
aigua i cafè

IMPORTANT:

El nombre de comensals haurà de confirmar-se 24 hores abans de la data de la
reserva.
La reserva només es confirmarà amb un prepagament del 50% de la totalitat de la factura.
L’empresa podrà facturar tots els comensals proposats i no presentats.

La Rambla 20- Barcelona
/restauranteamaya

55€
Pica-pica
Pa de vidre amb pernil ibèric “Joselito”
Degustació de formatges selectes
Graellada de closques
Croquetes de canya de llom ibèric
Croquetes de pernil ibèric
Piquillos i padrons

Segons per triar:
Filet de vedella amb foie, bolets i cebetes
Llenguado de platja a l’estil meuniêre

Postres
Milfulles amb crema de llimona i maduixots
Semifred de xocolata a la taronja
Pinya natural
Vins: Rosa del Montsant (Montsant)
Floral d´AT Roca (Penedès)
Copa de Cava Juvé & Camps Reserva Familia
aigua i cafè

IMPORTANT:

El nombre de comensals haurà de confirmar-se 24 hores abans de la data de la
reserva.
La reserva només es confirmarà amb un prepagament del 50% de la totalitat de la factura.
L’empresa podrà facturar tots els comensals proposats i no presentats.
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-

La Rambla 20- Barcelona

Condicions Generals de les Reserves per a grups de més de 8 comensals:
El menú triat s’haurà de comunicar amb 48 hores d’antelació per a disposar del suficient producte.
Aquests menús son vàlids fins el 30 de desembre de l’any en curs, excepte els dies 1 y 6 de gener y
25 y 26 de desembre.

-

Serà necessari que ens notifiquin els segons plats amb 48 hores d’antelació per a agilitzar el servei
de cuina.

-

El número de comensals podrà disminuir fins 24 hores abans de la data reservada. Si es fa després o
en el moment d’arribar al restaurant, s’haurà d’ abonar l’import íntegre de las places
reservades.

-

Qualsevol plat de menús d’import inferior es pot substituir en menús d’import superior.

-

En cas de voler modificar qualsevol plat, contacti amb nosaltres para estudiar el menú resultant i
calcular el nou preu.

-

També es podran elaborar menús a mida, a gust del client.

-

Es demanarà el 50% de l’import per avançat en grups superiors a 8 persones.

-

Aquesta paga i senyal es podrà fer efectiva directament en el local o a través de transferència
bancària. Aquest import es restarà de la factura final. En cas de no rebre l’import en concepte
de confirmació, Restaurant Amaya es reserva el dret de no acceptar la reserva.

-

En cas de no presentar-se els comensals no es retornarà l’import abonat como paga i senyal.

-

La totalitat del compte, en qualsevol cas, haurà de ser liquidat al finalitzar l’àpat.
En cas de no poder pagar en aquest moment, el pagament per avançat ha de ser del 100%.

-

Es comptabilitza un aigua (500 cl) per persona y 1 ampolla de vi para cada 3 persones, i un cafè o
infusió per persona.

-

Totes las ampolles que superin el número de comensals seran facturades a part, així como els
refrescos, cerveses, cafès i licors de més.

