
Benvinguts a Can Traver, 

La masia Can Traver es troba enmig d’oliveres i d’un paratge natural. Amb més de 45 anys 

d’experiència i un treball constant hem aconseguit un prestigi reconegut, treballant dia rere dia 

per oferir sempre el millor servei. Un indret privilegiat per a les vostres celebracions.

Us presentem una àmplia i variada gamma de menús per a comunions i bateigs o qualsevol 

altre tipus de celebració. Els menús poden ser modificats, si cal, segons les vostres necessitats 

i gustos.

En cas necessari, us podem oferir actuacions musicals o d’artistes i aconsellar-vos sobre 

professionals de reconeguda solvència. 

El preu final inclou el repàs del 2on plat, les minutes, la decoració floral i el 10% d’IVA.

Esperem que hi trobeu un menú que us agradi i així poder-vos atendre en la seva celebració.

Agraïts per la vostra confiança.

TRAVERCAN

Menús per a celebracions



TRAVERCAN

Menús per a nens

Macarrons, canelons o entremesos
...

Pollastre, escalopa, 1/2 filet de vedella o filets de llenguado a la romana
...

Pastís de celebració
...

Refrescs i aigües minerals

Preu:  34,00 € (10% IVA INCLÒS)

Aperitiu
snacks freds...

Daus de salmó marinat amb oli d’oliva
Llom de sardina fumada a casa

Cullereta de formatge fresc amb fines herbes
Gilda de seitó

Encenalls d’espatlla de pernil ibèric amb coca torrada
Mousse de foie amb xarop de Mòdena

snacks calents...
Cullereta de caneló i beixamel de fruits secs

Cassoleta de pasta brisa amb brandada
Paperina de calamar amb sal de mar

Musclos de roca al vapor
Croquetes casolanes de pernil i pollastre

Broqueta d’ànec arrebossat amb pipes i quicos
...

Xarrup de temporada
...

Refrescs, vermuts blanc i negre, bíter amb alcohol i sense, cerveses i vins generosos

Preu: 23,00 € (10% IVA INCLÒS)
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              Menú nº 2
Primer plat 

Amanida de bacallà 

amb mongetes i calamarsets

Segon plat 
Jarret de vedella amb barreja de bolets

Postres
Pastís de celebració

...

Cafè i licors

CELLER
Vins blanc i negre amb DO,
cava brut i aigües minerals

Preu: 52,00 € 10% IVA INCLÒS

              Menú nº 1
Primer plat 

Coca cruixent amb maduixes, mató i foie 

amb reducció de Pedro Ximénez i ruca

Segon plat 
Galtes de porc ibèric 

amb salsa de fruits del bosc

Postres
Pastís de celebració

...

Cafè i licors

CELLER
Vins blanc i negre amb DO,
cava brut i aigües minerals

Preu: 51,00 € 10% IVA INCLÒS

              Menú nº 3
Primer plat 

Canelons de lluç i gambes 

amb crema de galeres

Segon plat 
Presa ibèrica confitada 

amb masala a les brases d’alzina

Postres
Pastís de celebració

...

Cafè i licors

CELLER
Vins blanc i negre amb DO,
cava brut i aigües minerals

Preu: 54,00 € 10% IVA INCLÒS

              Menú nº 4
Primer plat 

Amanida de pernil d’ànec i foie

amb contrastos i vinagreta de tomàquet

Segon plat 
Espatlla de xai 

a les dotze cabeces d’all

Postres
Pastís de celebració

...

Cafè i licors

CELLER
Vins blanc i negre amb DO,
cava brut i aigües minerals

Preu: 61,00 € 10% IVA INCLÒS
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              Menú nº 5
Primer plat 

Bullabessa de peix i marisc

Segon plat 
Medallons de filet de vedella 

amb salsa de Pedro Ximénez

Postres
Pastís de celebració

...

Cafè i licors

CELLER
Vins blanc i negre amb DO,
cava brut i aigües minerals

Preu: 64,00 € 10% IVA INCLÒS

              Menú nº 8
Primer plat 

Timbal de llagostins, mango i alvocat 

amb vinagreta de taronja

Segon plat 
Cueta de rap de Vigo espaterrada

Postres
Pastís de celebració

...

Cafè i licors

CELLER
Vins blanc i negre amb DO,
cava brut i aigües minerals

Preu: 66,00 € 10% IVA INCLÒS

              Menú nº 6
Primer plat 

Amanida de rap allagostat 

amb vinagreta gerds

Segon plat 
Espatlla de cabrit rostida a l’aranesa

Postres
Pastís de celebració

...

Cafè i licors

CELLER
Vins blanc i negre amb DO,
cava brut i aigües minerals

Preu: 65,00 € 10% IVA INCLÒS

              Menú nº 7
Primer plat 

Amanida de carxofes amb pernil d’ànec, 

tomàquet raf i vinagre d’aranyons

Segon plat 
Filet de vedella a la brasa 

amb marbre de verdures

Postres
Pastís de celebració

...

Cafè i licors

CELLER
Vins blanc i negre amb DO,
cava brut i aigües minerals

Preu: 65,00 € 10% IVA INCLÒS
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GPS: lat. 41.672126, long. 2.205334

SITUACIÓ

TRAVERCAN


