Menú Festes
Aperitius

Grissini de morcilla i gel de poma verda
“Chipá” de formatge tradicional

Entrants (per compartir)

Amanida de rúcula, mozzarella esfèrica, pesto i remolatxa rostida
Xoriço crioll i botifarra de ceba
Empanada de carn amb salsa yasgua
Provoleta a la graella

Principal (a triar)
Degustació carns del món (Min. 2 pax)

Filet argentí · Entranya La Finca · Entrecot argentí
Elecció d’un dels talls de carn
Salmó a la graella amb verdures de temporada i maionesa de llima
(Les carns inclouen acompanyament de patates 9Reinas)

Postres (a triar)

Pastís Balcarce
Gelats / Sorbets
Panqueque d’almívar de llet
Tòfones de xocolata

Vins i extres

Vi negre Padrillos Malbec o Vi blanc Finca els Núvols
Aigua o refresc, cafè o infusió, petit fours i copa de cava

50 €
PER PERSONA

Fes la teva reserva al: Barcelona 93 272 47 66 - Sant Cugat 93 675 10 11 - Gourmet 93 348 68 20

www.nuevereinas.com

Degut a les condicions de mercat, aquesta proposta podria patir alguna modificació,
fet que no condicionaria la qualitat dels nostres productes.
10% IVA inclòs. Qualsevol tipus d’intolerància, si us plau comuniqui-la al personal de 9Reinas.

Menú Festes
Aperitius

Grissini de morcilla i gel de poma verda
“Chipá” de formatge tradicional

Entrants (per compartir)

Amanida de rúcula, mozzarella esfèrica, pesto i remolatxa rostida
“El Matrimoni” (Xoriço i morcilla gratinats amb mini amanida de créixens vermells)
Provoleta a la graella fumada al moment
Empanada de carn amb salsa yasgua
Mollejas a la graella

Principal (a triar)
Degustació carns del món (Min. 2 pax)

Filet argentí · Entrecot argentí · Cueta de cuadril de Wagyu
Elecció d’un dels talls de carn
Salmó a la graella amb verdures de temporada i maionesa de llima
(Les carns inclouen acompanyament de patates 9Reinas))

Postres (a triar)

Pastís Balcarce
Gelats / Sorbets
Panqueque d’almívar de llet
Copa de tiramisú

Vinos y extras

Vi negre Animal Malbec o Vi blanc Catena Chardonnay
Aigua o refresc, cafè o infusió, petit fours i copa de cava

70 €
PER PERSONA

Fes la teva reserva al: Barcelona 93 272 47 66 - Sant Cugat 93 675 10 11 - Gourmet 93 348 68 20

www.nuevereinas.com

Degut a les condicions de mercat, aquesta proposta podria patir alguna modificació,
fet que no condicionaria la qualitat dels nostres productes.
10% IVA inclòs. Qualsevol tipus d’intolerància, si us plau comuniqui-la al personal de 9Reinas.

Menú Festes

Vegetarià - Flexitarià
Entrants
Amanida Kamtxatka
Empanada capresse amb salsa d’alfàbrega
Graellada de verdures amb salsa romesco

Principal (a triar)
Salmó a la graella amb verduretes
Raviolis de moniato i carabassa amb rostits amb mantega de sàlvia i formatge d’ovella curat

Postres (a triar)
Pastís Balcarce
Gelats / Sorbets
Panqueque d’almívar de llet
Tòfones de xocolata

Vins i extres

Vi negre Padrillos Malbec o Vi blanc Finca els Núvols
Aigua o refresc, cafè o infusió, petit fours i copa de cava

50 €
PER PERSONA

Fes la teva reserva al:
Barcelona 93 272 47 66 - Sant Cugat 93 675 10 11 - Gourmet 93 348 68 20

www.nuevereinas.com

Degut a les condicions de mercat, aquesta proposta podria patir alguna modificació,
fet que no condicionaria la qualitat dels nostres productes.
10% IVA inclòs. Qualsevol tipus d’intolerància, si us plau comuniqui-la al personal de 9Reinas.

Menú Festes

Vegà

Entrants
Amanida Kamtxatka
Carpaccio de tomàquet amb olivada, oli verd i fruits secs

Principal (a triar)
Graellada de verdures amb salsa romesco
Albergínia rostida amb crema de moniato i fonoll rostit

Postre

(a triar)
Fruita de temporada
Sorbet de llimona o mandarina

Vins i extres

Vi negre Padrillos Malbec o Vi blanc Finca els Núvols
Aigua o refresc, cafè o infusió, petit fours i copa de cava

50 €
PER PERSONA

Fes la teva reserva al:
Barcelona 93 272 47 66 - Sant Cugat 93 675 10 11 - Gourmet 93 348 68 20

www.nuevereinas.com

Degut a les condicions de mercat, aquesta proposta podria patir alguna modificació,
fet que no condicionaria la qualitat dels nostres productes.
10% IVA inclòs. Qualsevol tipus d’intolerància, si us plau comuniqui-la al personal de 9Reinas.

Menú Nadal
Snack

Pa casolà d’herbes amb mantega fumada

Aperitius

Amanida Kamtxatka
Empanada de pollastre de corral amb salsa d’orellanes i prunes seques
Xoriço crioll i botifarra de ceba

Entrant

Escudella tradicional amb un toc argentí

Principal (a triar)
Degustació carns del món

Filet argentí · Entranya La Finca · Entrecot Argentí
Tira de rostit a baixa temperatura amb crema de carabassa, mel i nyàmeres
Llobarro a la brasa amb verduretes i crema de blat de moro

Postres (a triar)

Pavlova de fruita
Panqueque d’almívar de llet
Gelats / Sorbets

Vins i extres

Vi negre Padrillos Malbec o Vi blanc Finca els Núvols
Aigua o refresc, cafè o infusió, petit fours i copa de cava

50 €
PER PERSONA

Fes la teva reserva al: Barcelona 93 272 47 66 - Sant Cugat 93 675 10 11 - Gourmet 93 348 68 20

www.nuevereinas.com

Degut a les condicions de mercat, aquesta proposta podria patir alguna modificació,
fet que no condicionaria la qualitat dels nostres productes.
10% IVA inclòs. Qualsevol tipus d’intolerància, si us plau comuniqui-la al personal de 9Reinas.

Menú Nadal
Snack

Pa casolà d’herbes amb mantega fumada

Aperitius

Amanida Kamtxatka
Empanada de pollastre de corral amb salsa d’orellanes i prunes seques
“El Matrimoni” (Xoriço i morcilla gratinats amb mini amanida de créixens vermells)

Entrant

Escudella tradicional amb un toc argentí

Principal (a

triar)

Degustació carns del món

Filet argentí · Entrecot de Nebraska · Cueta de cuadril de Wagyu
Tira de rostit a baixa temperatura amb crema de carabassa, mel i nyàmeres
Llobarro a la brasa amb verduretes i crema de blat de moro

Postres (a triar)

Pavlova de fruita
Panqueque d’almívar de llet
Gelats / Sorbets
Copa de tiramisú

Vins i extres

Vi negre Animal Malbec o Vi blanc Catena Chardonnay
Aigua o refresc, cafè o infusió, petit fours i copa de cava

70 €
PER PERSONA

Fes la teva reserva al: Barcelona 93 272 47 66 - Sant Cugat 93 675 10 11 - Gourmet 93 348 68 20

www.nuevereinas.com

Degut a les condicions de mercat, aquesta proposta podria patir alguna modificació,
fet que no condicionaria la qualitat dels nostres productes.
10% IVA inclòs. Qualsevol tipus d’intolerància, si us plau comuniqui-la al personal de 9Reinas.

Menú Sant Esteve
Snack

Pa casolà d’herbes amb mantega fumada

Aperitius

Amanida Kamtxatka
Empanada de pollastre de corral amb salsa d’orellanes i prunes seques
Xoriço crioll i botifarra de ceba

Entrant

Caneló de rostit amb beixamel de foie

Principal (a triar)
Degustació carns del món

Filet argentí · Llom baix (Bife de xoriço) argentí · Entranya La Finca
Tira de rostit a baixa temperatura amb crema de carabassa, mel i nyàmeres
Llobarro a la brasa amb verduretes i crema de blat de moro

Postres (a triar)

Pavlova de fruita
Panqueque d’almívar de llet
Gelats / Sorbets

Vins i extres

Vi negre Padrillos Malbec o Vi blanc Finca els Núvols
Aigua o refresc, cafè o infusió, petit fours i copa de cava

50 €
PER PERSONA

Fes la teva reserva al: Barcelona 93 272 47 66 - Sant Cugat 93 675 10 11 - Gourmet 93 348 68 20

www.nuevereinas.com

Degut a les condicions de mercat, aquesta proposta podria patir alguna modificació,
fet que no condicionaria la qualitat dels nostres productes.
10% IVA inclòs. Qualsevol tipus d’intolerància, si us plau comuniqui-la al personal de 9Reinas.

Menú Sant Esteve
Snack

Pa casolà d’herbes amb mantega fumada

Aperitius

Amanida Kamtxatka
Empanada de pollastre de corral amb salsa d’orellanes i prunes seques
“El Matrimoni” (Xoriço i morcilla gratinats amb mini amanida de créixens vermells)

Entrante

Caneló de rostit amb beixamel de foie

Principal (a triar)
Degustació carns del món

Filet argentí · Entrecot de Nebraska · Cueta de cuadril de Wagyu
Tira de rostit a baixa temperatura amb crema de carabassa, mel i nyàmeres
Llobarro a la brasa amb verduretes i crema de blat de moro

Postres (a triar)

Pavlova de fruita
Panqueque d’almívar de llet
Gelats / Sorbets
Copa de tiramisú

Vins i extres

Vi negre Animal Malbec o Vi blanc Catena Chardonnay
Aigua o refresc, cafè o infusió, petit fours i copa de cava

70 €
PER PERSONA

Fes la teva reserva al: Barcelona 93 272 47 66 - Sant Cugat 93 675 10 11 - Gourmet 93 348 68 20

www.nuevereinas.com

Degut a les condicions de mercat, aquesta proposta podria patir alguna modificació,
fet que no condicionaria la qualitat dels nostres productes.
10% IVA inclòs. Qualsevol tipus d’intolerància, si us plau comuniqui-la al personal de 9Reinas.

GM

St.C

Menú Cap d’any
Snacks
Steack tartar de vaca sobre milfulls de patata cruixent i duo de tacos argentins :
Taco de bondiola amb esfèric de burrata fumada
Taco de costillar argentí amb truita de pa de camp

Entrants
“El Matrimoni” (Xoriço i botifarra gratinats amb mini amanida de créixens)
Empanada de carn amb salsa yasgua
Carpaccio de llom alt Angus amb parmesà, rúcula i aroma de tòfona

Principal (a triar)
Degustació carns del món
Filet Argentí · Entrecot Argentí · Colita de Wagyu
Elecció d’un dels talls de carn
Calamar patagònic a la brasa amb parmentier de moniato rostit i ceviche de verduritas

Pre-postres
Lemon pie

Postres (a triar)
Pastís Balcarce
Gelats / Sorbets
Panqueque d’almívar de llet
Tòfones de xocolata
Copa de Tiramisú

Vins i extres

Vi negre Ànima Negra o Catena Chardonnay
Aigua o refresc, cafè o infusió i copa de cava
Cotilló i raïm

90 €
PER PERSONA

Fes la teva reserva al: Sant Cugat 93 675 10 11 - Gourmet 93 348 68 20

www.nuevereinas.com

Degut a les condicions de mercat, aquesta proposta podria patir alguna modificació,
fet que no condicionaria la qualitat dels nostres productes.
10% IVA inclòs. Qualsevol tipus d’intolerància, si us plau comuniqui-la al personal de 9Reinas.

