
Menú Costellada
2022

Patates i olives

PRIMERS

Amanida de l'hort
Pernil serrà

Llonganissa de pagès
Formatge manxego

Pa torrat amb tomàquet

SEGONS

Carn de xai ecològic a la brasa
Botifarra a la brasa

Botifarra negra
Cansalada ecològica
Mongetes i cigrons

Patates al caliu

POSTRES

Aigua, vi i cafè

Preu 27 € 

S'ha de triar un menú per grup, amb antelació

Restaurant l'Eucaria  Ctra de Bellprat s/n  St. Martí de Tous  tel 618194201        
         www.eucaria.com  eucariatous@gmail.com

http://www.eucaria.com/
mailto:eucariatous@gmail.com


Menú variat 1
2022

Patates i olives

PRIMERS

Plat variat

Salmó fumat
Pernil serra

Formatge curat
Torrada amb escalivada i tonyina

Amanida d'escalivada amb bacallà esqueixat
Pa torrat amb tomàquet

SEGONS (escollir-ne un )

Secreto de porc iberic a la brasa

Rodó de vedella

Cua de rap a la brasa

POSTRES

Aigua, vi i cafè
Preu 32 € 

S'ha de triar un menú per grup, amb antelació

Restaurant l'Eucaria  Ctra de Bellprat s/n  St. Martí de Tous  tel 618194201        
         www.eucaria.com  eucariatous@gmail.com

mailto:eucariatous@gmail.com
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Menú variat 2
2022

Patates i olives

Entrants

Patates braves
Musclos al vapor

Petxines amb all i julivert
Croquetes

Bunyols de bacallà 
Pa amb tomàquet i pernil serrà

Formatge manxego
Amanida verda

SEGONS(escollir-ne un )

Entrecot a la brasa

Confit d'ànec amb salsa de prunes

Cua de rap a la brasa

POSTRES

Aigua, vi i cafè
Preu 32 € 

S'ha de triar un menú per grup, amb antelació

Restaurant l'Eucaria  Ctra de Bellprat s/n  St. Martí de Tous  tel 618194201        
         www.eucaria.com  eucariatous@gmail.com
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Menú variat 3
2022

Entrants

Patates braves

Musclos amb vinagreta

Cloïsses saltades

Croquetes

Llesca de pa amb tomàquet i pernil

Humus de cigrons amb palets de pastanaga i api

Meló amb pernil

Ous durs de guatlla amb anxova

Amanida de guacamole

Codonyat amb manxego

Petites brotxetes de pollastre, botifarra i verdures

Minihamburguesa de vedella i ceba confitada

Segons (escollir-ne un )

Filet de vedella amb salsa gorgonzola

Cabrit al forn

Llom de lluç al forn amb verdures 

POSTRES

Aigua, vi i cafè
Preu 50 € 

S'ha de triar un menú per grup, amb antelació

Restaurant l'Eucaria  Ctra de Bellprat s/n  St. Martí de Tous  tel 618194201        
         www.eucaria.com  eucariatous@gmail.com
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MENÚ VEGETARIÀ 
2022

Patates i olives

PRIMER

Amanida de formatge de cabra
amb vinagreta de mel

SEGONS

Hamburguesa de tofu amb verdures

POSTRES

Aigua, vi i cafè

Preu 25 € 

S'ha de triar un menú per grup, amb antelació

Restaurant l'Eucaria  Ctra de Bellprat s/n  St. Martí de Tous  tel 618194201        
         www.eucaria.com  eucariatous@gmail.com
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Menú Tapes 1
2022

Patates braves

Pebrots del “Padron”

Musclos al vapor

Petxines a l'allet

Croquetes

“Montadito” de pebrot piquillo, seitó i pebrot verd 

“Montadito” de rocafort amb nous

“Montadito” de xistorra

“Montadito” de sobrassada i emmental calent

Brotxeta de pollastre i botifarra

Plat de formatge

Pa amb pernil

Pa torrat amb tomàquet

POSTRES
Aigua i vi 

Preu 25 € 
S'ha de triar un menú per grup, amb antelació

Restaurant l'Eucaria  Ctra de Bellprat s/n  St. Martí de Tous  tel 618194201        
         www.eucaria.com  eucariatous@gmail.com
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Menú Tapes 2
2022

Patates braves

Musclos amb vinagreta

Cloïsses saltades

Croquetes

Llesca de pa amb tomàquet i pernil

Humus de cigrons amb palets de pastanaga i api

Meló amb pernil

Ous durs de guatlla amb anxova

Amanida de guacamole

Codonyat amb manxego

Petites brotxetes de pollastre, botifarra i verdures

Minihamburguesa de vedella i ceba confitada

 POSTRES

Aigua i vi 
Preu 28 € 

S'ha de triar un menú per grup, amb antelació

Restaurant l'Eucaria  Ctra de Bellprat s/n  St. Martí de Tous  tel 618194201     
    www.eucaria.com  eucariatous@gmail.com
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BUFET BERENAR 
Taula Xocolata

Xocolata negra a la tassa
Melindros

Ensaïmades 
Croissants

Taula Salats
Patates xips

Olives farcides
Llesqueta de pa amb tomàquet i llonganissa
Llesqueta de pa amb tomàquet i formatge

Llesqueta de pa amb tomàquet i truita de patates

Taula fruita
Pinxo de síndria
Pinxo de meló
Pinxo de pinya

Taula begudes
Refrescos: Coca-cola, Fanta, aigües, sucs

Cerveses
Vi negre, rosat i blanc

Pastís
Pastís celebració

Copa cava

Preu 30 € 

S'ha de triar un menú per grup, amb antelació

Restaurant l'Eucaria  Ctra de Bellprat s/n  St. Martí de Tous  tel 618194201        
         www.eucaria.com  eucariatous@gmail.com
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Vermut

i

Pica-pica

Patates xips

Olives farcides

Musclos amb escabetx

Seitons amb vinagre

Begudes

Aigua

Refrescos

Cerveses

Vermut negre i blanc

Preu 10 €

Restaurant l'Eucaria  Ctra de Bellprat s/n  St. Martí de Tous  tel 618194201        
         www.eucaria.com  eucariatous@gmail.com
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Menú nens

Plat combinat 

Macarrons

Filets de pollastre arrebossat o hamburguesa

Patates rosses 

POSTRES

Gelat o iogurt

Aigua

Preu 12 € 

Restaurant l'Eucaria  Ctra de Bellprat s/n  St. Martí de Tous  tel 618194201        
         www.eucaria.com  eucariatous@gmail.com
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L'Eucaria també us ofereix:

 - Esmorzars

 - Possibilitat de fer festes a l'exterior

 - Lloguer de sales

 - Lloguer d'equips audiovisuals

 - Discomòbil

 -Activitats: Guies de muntanya

                     Rutes a peu, BTT...

                     Visites guiades al poble 

                     Lloguer de BTT

                     Vols amb globus

                     Sortides amb cavall

                    i un llarg etc...

      Les activitats han de ser amb reserva prèvia
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