
NADAL 2020

Pica-pica

Amanida de formatge brie

Escalivada

Torradetes amb encenalls de pernil ibèric

Croquetes casolanes

Calamars a la romana

Canelons de cal Rubell

Segons

Cuixes de cabrit al forn amb prunes i pinyons
o

Entrecot al gust
o

Suprema de lluç al forn
o

Cabrit arrebossat amb bunyols de poma

Postres

Maduixes amb crema catalana

+

Vins i cava

Cafè

MENÚ 1 35 eur

Carrer de la Vinya, 6
08275 - Monistrol de Calders

t. 938399003
calrubell@rubell.es

mailto:calrubell@rubell.es


NADAL 2020

Pica-pica

Amanida d’ànec i foie

Calamars a la romana

Raviolis de temporada

Cassoleta al vapor

“Escamarlanets” de la costa

Canelons de cal Rubell

Segons

Rap a la marinera amb cloïsses
o

Filet a la brasa amb guarnició
o

Espatlla de cabrit al forn
o

Cabrit arrebossat amb bunyols de poma

Postres

Fruits vermells  amb crema de maduixots

i el seu gelat

+

Vins i cava

Cafè

42 eur

Carrer de la Vinya, 6
08275 - Monistrol de Calders

t. 938399003
calrubell@rubell.es

MENÚ 2 

mailto:calrubell@rubell.es


NADAL 2020

Pica-pica

Amanida amb encenalls de foie

Tàrtar de salmó fumat amb alvocat

Flam de foie i poma amb camagrocs

Navalles a la planxa

“Escamarlanets” de costa

Canelons de cal Rubell

Segons

Rap a l’all cremat

o

Espatlla de cabrit al forn amb bunyols de poma

o

Filet Mignon amb foie mi-cuit i puré de poma

Postres

Postres o pastís de celebració

+

Vins i cava

Cafè

50 eur

Carrer de la Vinya, 6
08275 - Monistrol de Calders

t. 938399003
calrubell@rubell.es

MENÚ 3 

mailto:calrubell@rubell.es


NADAL 2020

Pica-pica

Amanida de llamàntol 

Encenalls de pernil ibèric de glà

Cloïsses a la marinera

Raviolis de temporada

“Escamarlanets” de costa

Llagostins a les herbes

Segons

Magret d’ànec amb foie
o

Filet Mignon amb foie mi-cuit i puré de poma
o

Llenguado Meunière
o

Rap a l’all cremat o a la marinera

Postres

Postres o pastís de celebració

+

Vins i cava

Cafè

58 eur

Carrer de la Vinya, 6
08275 - Monistrol de Calders

t. 938399003
calrubell@rubell.es

MENÚ 4 

mailto:calrubell@rubell.es

