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INFORMACIÓ IMPORTANT


Le comandes s’han de fer amb 4 dies d’antelació. Si es fan més tard, es possible que hi hagi
alguns plats o ingredients que no puguem garantir.



Hi ha “Cosetes per picar” que, per motius de qualitat, s’hauran d’acabar a casa. Posarem els
ingredients per separat i els explicarem com fer-ho per tal de gaudir-ho al màxim. No és
gens complicat.

 Tot va servit amb material d’un sol us i individual.
 Els recomanem material de qualitat per les “Cosetes per picar” (Porcellana, caixetes de
fusta, vidre, pissarres, rajoletes, i demés material que fem servir al restaurant). Aquest
material NO te cap cost addicional, tant sols s’haurà de deixar una fiança (recuperable al
tornar el material) del 10 % de l’import total.
 Si volguessin demanar plats que no estan al llistat, no dubtin en consultar-nos.
 Es pot demanar fred o calent. Tot va servit en material fàcil d’escalfar al forn o al microones.
Si volen la comanda calenta, s’hauria de concretar molt bé l’horari de recollida.
 Podem oferir servei de beguda i/o postres. Només cal que ens ho demanin.


No es necessari que tots els comensal mengin el mateix.



Tots el preus tenen el 10 % d’IVA inclòs.

Transport
Ports a Montblanc: 18,00 €
Ports fins a 15 Km: 30,00 €
Ports de 15 Km a 40 Km: 40,00 €
Per a altres destins, consultin tarifes

Serveis
Personal: 150,00 € / Cuiner i/o Cambrer
Mínim 1 cuiner cada 25 comensals
Mínim 1 cambrer cada 15 comensals

Cosetes per picar
Piruleta de pernil d’ànec amb Emmental gratinat
Potet d’esqueixada de bacallà amb romesquet coent
Cremós de mango amb gamba roja
Cremós de formatge manxec amb codonyat
Potet d’ensaladilla russa amb tronquet de mar
Pinya al Malibú amb pernilet d’ànec
Cucurutxo de formatge de cabra garapinyat
Natxo de pollastre i “chipotle” amb guacamole
Dau de salmó amb cítrics
Bombó de foie
Tàrtar d’escalivada amb anxoves
Pernil ibèric amb tàrtar de tomàquet i torradeta
Búfala amb melmelada de tomàquet i alfàbrega
Llagostí amb romesco
Mini amanida de favetes amb vinagreta de fruits secs

Preu per tapa i comensal: 2,00 €

Mini entrepanets
Mini entrepanet de pernil ibèric: 2,50 € / Entrepanet
Mini entrepanet de formatge manxec: 2,10 € / Entrepanet
Mini entrepanet de tonyina: 2,10 € / Entrepanet

Plats per picar cada 4 comensals
Assortit de croquetes (12 Unitats): 11,90 € / Plat
(Bacallà, albergínia amb formatge de cabra i pernil ibèric)

Truita de patates (12 Daus de truita amb tomàquet Xerry): 6,00 € / plat
Assortit de formatges (5 varietats diferents): 15,00 € / plat
Assortit d’embotits ibèrics: 15,00 € / Plat
(75 gr de pernil ibèric, 8 talls de xoriç ibèric, 8 talls de salsitxó ibèric)

Pernil ibèric (125 gr.): 18,00 € / plat
Assortiment de coques artesanes (12 talls de 2 varietats): 12,00 € / plat
(coca de ceba al forn de llenya i coca d’espinacs amb panses i pinyons)

Pa de coca amb tomàquet (4 llesquetes per racció): 0,80 € / Ració
(Es servirà el pa i el tomàquet a part per evitar que s’estovi)

Plats Principals
Canelons casolans (4 Unitats)

5,90 €

Esqueixada de bacallà amb romesquet coent

12,50 €

Assortit de foie amb torradetes i melmelada

18,95 €

Cargols a la llauna

13,50 €

Cargols al pebre

13,50 €

Cargols a la catalana

12,50 €

Cargols dolços i coents

12,50 €

Llom de bacallà amb crema de foie i ceps

16,95 €

Suprema de lluç amb llagostins
a l’oli d’alls i vinagre de sidra

16,95 €

Suquet de peix a l’all cremat

25,90 €

(Rap, lluç, 4 llagostins i 2 vieires)

Llamàntol i 2 llagostins

26,00 €

a l’oli d’alls confitats i vinagre de poma àcida

Cuixeta d’ànec confitat amb salsa de fruits vermells

9,50 €

Delícia de porc amb prunes i pinyons

9,50 €

Pollastre rostit amb prunes i poma

5,95 €

Melós de vedella amb bolets de temporada

14,50 €

Cabrit confitat al forn
amb patata i ceba

18,50 €

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL -. En compliment de l’establert al Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), se li informa que les dades
personals facilitades seran tractades sota la responsabilitat de MALLOL RESTAURACIO, SL, amb CIF
B43455294, situada al carrer Muralla de Santa Anna, 2 43400 MONTBLANC (Tarragona), número de telèfon
977.860.591 i e-mail info@mallol.eu. Les dades proporcionades seran tractades amb la finalitat de poder
presentar, a petició seva, la nostra Oferta de Serveis, i per l’aplicació de mesures precontractuals i seran
conservades el temps de vigència de la nostra Oferta i per a donar compliment a les obligacions
precontractuals segons la normativa vigent. La base legal pel tractament de les seves dades es fonamenta
en la precontractació mercantil i no seran comunicades a tercers, menys en aquells casos previstos per la
legislació vigent. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició, de
forma escrita al domilici social abans esmentat o via e-mail a info@mallol.eu, adjuntant en ambdós casos
document oficial que l’identifiqui. Pot obtenir més informació sobre els seus drets a la pàgina web de
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, així com presentar una reclamació a aquest organisme de
considerar-ho oportú.

