Restaurant l`Eulari de Pal
Menú Nº 1
Aperitiu l`Eulari: Pa amb tomàquet , fuet i all i oli
Pica – pica
Assortiment de embotits
Variat de patés
Amanida xatonada (escarola ,bacallà,anxoves,tonyina i salsa romesco )
Segon Plat
Parrillada de carn variada (pollastre,conill,costella de xai,botifarra blanca i negre)
Les postres
Crema catalana cremada
Begudes
Vi de la casa negre o blanc o Rosat o Lambrusco, aigües i cafès
Preu:23,95 € (+ 4,5% IGI) Preu Net 25,00€

Menú Nº 2
Aperitiu l`Eulari: Pa amb tomàquet ,all i oli, Fuet i pastissets de bacallà
Pica – Pica
Assortiment de embotits Ibèrics
Gambes a la Planxa amb all i julivert
Cargols a la llauna
Segon plat a triar
Magret d`ànec a la brasa amb dos salses al centre taula
O/ Entrecot de bou a la brasa
o
Salmó a la brasa amb salsa romesco a part
Les postres
Mousse de tiramisú amb colis de crema anglesa
Begudes
Lopes de Haro crianza negre Rioja o Libalis Rosat o Blanc, Cava Brut Masia d`Or,aigua i cafès
Preu: 28,70 € + 4,5% IGI = Preu Net: 30,00€
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Restaurant l`Eulari de Pal
Menú Nº 3
Aperitiu l`Eulari: Pa amb tomàquet ,all i oli, Fuet , all i oli i croquetes de pernil
Pica-pica
Pernil de ¨Jabugo¨
Foie gras d`ànec amb torradetes
Tauleta de pop a la Gallega
Cargols guisats a la Catalana
Segon Plat a triar
Bacallà l`Eulari (fregit amb llit de patates i samfaina)
O
Entrecot de bou a la brasa amb dos salses a part
O
½ Espatlla de xai rostida al forn amb patates ¨panadera¨

Les postres a triar
Patis de mousse de mango /o pastis¨ tatin ¨calent amb gelat de vainilla i crema fresca
Begudes
Martínez de la cuesta criança Rioja negre o Blanc Albariño Bousa do Rei,Cava brut Marti
sarda,aigua i cafès
Preu:38,30 € + 4,5% IGI = Preu

Net 40,00€

Menú Nº4
Aperitiu l`Eulari: Pa amb tomàquet , fuet, all i oli i croquetes de Pernil
.
Pica pica
Assortiment de embotits Ibèrics
Meló amb pernil de ¨Jabugo¨
Cloïsses amb salsa verda
Gambes a la Planxa
Segon plat
Bacallà fregit amb llit de patates i ceba confitada
O
Tronc de lluç al forn amb llagostins
O
½ Espatlla de xai rostida al forn
O
Filet de Bou amb salsa de foie d`ànec i Ceps
Les postres
Macedònia de fuites de la temporada
I
Pastis de xocolata amb duo de sorbets
Begudes
Quinta dos Aciprestes (Douro) crianza, Albariño Portuguès Portal Fidalgo, cava brut, aigua i
cafès
Preu:43,10€ + 4,5% IGI = Preu

Net: 45,00€
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Restaurant l`Eulari de Pal
Menú Nº 5
Aperitiu l`Eulari: Pa amb tomàquet ,all i oli, Fuet , all i oli i croquetes de Pernil i truita de patata
Pica Pica
Pernil de ¨Jabugo¨
Foie gras d`ànec amb torrades
¨Xipirons ¨fregits
Cassola de bolets variats saltejats amb all i julivert
Pebrots de piquillo farcits de peix i marisc
Segon
Bacallà ( fregit amb llit de patates i confitura de ceba)
O
Tronc de lluç al forn amb llagostins
Tercer Plat
½ Espatlla de xai rostida al forn amb patates panadera
O
Filet de Bou amb salsa de foie d`ànec i Ceps
Les Postres
Colin de xocolata i nous amb colis de crema /o mousse de llimona i iogurt
Begudes
Vi blanc Albariño Terras Gauda , Martínez de la cuesta Reserva tinto Rioja ,Cava Brut nature
Cap de Vila pujol,aigua i cafè.
Preu: 57,45 € + 4,5% IGI = Preu

Net 60,00€

Menú turístic 18,50e +IGI (de Dilluns a Divendres Excepte festius )
Menú Caps de Setmana i festius 25,00e + IGI

(Aquets menús son orientatius tots els plats es poden modificar o si teniu
alguna idea o algun plat que us agradaria al podem preparà per vosaltres.)
Els postres dels menús es modifiquen quan es una celebració(aniversari,boda
o comunió) escanviem per un pastis amb figureta o espelmes.
Fem mariscades per encàrrec, arròs de llamàntol ,Cabrit al forn , porquet de llet
(cochinillo) preus segon mercat.
Les nostres especialitats:
Embotits Ibèrics , amanides de formatge,xato i etc..,sopes (escudella,ceba i
etc)...Fondues de carn i formatge, arrossos de muntanya,¨xoletò¨de bou a la
pedra, cargols,civets de caça,grellades de carn,calçots i
calçotades,Bacallà,foie- gras,trinxat de coll,Pastisseria casera i etc...
Disposem de un ampli celler de
vins:Catalans,Espanyols,Francesos,Portuguesos,Italians i etc..
També trobareu la nostra carta en la nostra pagina web:
www.restauranteularidepal.com
Plaça del Poble de pal AD400 La Massana Andorra Telf.00376 836400 Fax. 00376 837618
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Restaurant l`Eulari de Pal
Nota informativa
El Restaurant l`eulari de Pal, informa al client que fa una reserva de taula i menú amb servei
del nostre restaurant.Que la persona que fa la reserva es farà responsable dels altres
comensals. A l`hora de fer la reserva per una quantitat de persones , la persona responsable
que confirma la quantitat final serà la responsables dels altres assistents.

El restaurant es reserva el dret de facturar al responsable del grup ,els comensals que no es
presentin al sopar o dinar, sempre i quant el responsable del grup no avisi al restaurant 2
hores abans com a mínim, excepte amb menús especials el temps de confirmació es de 48
hores com a mínim.
El restaurant també facturarà al client algun desperfecte causat per als assistents a la
vetllada a les instal·lacions ,mobiliari,vaixella la pintura de les parets vidres, ampolles i etc...
se li facturarà a preu de cost.
També se informa que tots els extres demanats fora del menú prèviament contractat se
cobraran a part al preu de la nostra tarifa i se aplicaran les taxes de Govern, ( als aperitius
de entrada, vermuts, cerveses i etc... /o al final copes combinats i etc...)a no ser que se hagi
pactat abans amb el restaurant.
També informem que els nostres menús estan comptats amb ½ botella de vi per persona
(negre,rosat o blanc) una ampolla de cava per cada 6 persones,
½ lt. de aigua,1cafè(infusió,cigaló o tallat) los demes extres se cobraran a part i el
responsable es la persona que a fet la reserva.
El restaurant reserva el dret de admissió a tota persona es trobi en estat de embriaguesa , a
tota persona que no respecti els nostres treballadors i als altres clients que no formin part
del seu grup, a tot client que consumeixi substancies prohibides al nostre local (avisaren al
servei de policia) . Axis que el client te dret de ser respectat per el nostre personal, sempre i
quant el client no falti al respecte amb barbarismes, agressions i etc...
El restaurant demana per favor al client que no piquin a les copes o plats, se de cas volen
picar facin lo a les ampolles de vidre que son mes resistents.
El restaurant demana per favor al client que se comporti amb civisme,que parli moderat i
sense barbarismes , per els altres clients no formen part de la seva festa i se senten
molestos.
La persona que contracta el nostre servei es el responsable de fer efectiva la factura en la
seva totalitat , sempre i quan tot estigui correcte dintre de lo pactat abans.
El restaurant es reserva el dret de demanar per anticipat un paga i senyal al client que fa
una reserva, un 20% del total de la factura que li serà descomptat a l`hora de liquidar la
totalitat.
El restaurant li demanarà al client que fa la reserva el seu nom i numero de telefono i la
signatura de aquesta norma informativa en forma de pacte, el restaurant es compromet a
destruir aquest informació del client després de la liquidació de la totalitat de la factura.
Amb aquesta nota informativa i en forma de pacte la direcció del restaurant l`eulari de pal
us desitja una bona vetllada a casa nostre, perquè un client es un amic. Us donem les
gracies per comptar amb nosaltres.
La direcció:
El Client:
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