
n indret especialU
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 grups, per fer qualsevol tipus de 

celebració. Els menús poden ser modificats, si cal, segons les vostres necessitats i gustos.

La reserva queda confirmada amb una paga i senyal de 6 € per comensal. L’import avançat se us 

descomptarà de la factura el dia de la celebració. El preu final inclou el 10% d’IVA.

Esperem que hi trobeu un menú que us agradi i així poder atendre’ls en un dia tan especial.

Agraïts per la vostra confiança.

Menús per a grups
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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)

Entrants variats
( a escollir-ne 4 opcions fredes i 4 de calentes )

els freds...
Empedrat de bacallà amb olivada negra

Encenalls d’espatlla de pernil ibèric amb coca torrada
Formatge macerat amb herbes

Bombó de paté amb xarop de Mòdena
Pinxo de bonítol

Somaia de Centelles
els calents...

Musclos de roca amb all cremat
Bastonets de calamars amb espuma de romesco

Croquetes casolanes de pernil i pollastre
Broqueta de pollastre macerada amb masala i arrebossada amb farina de cigrons

Pop gallec amb patata confitada
Patates braves

Preu: 14,00 € (10% IVA INCLÒS)
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              Menú nº 4
Primer plat

Entrants variats

Segon plat 

Llaminera de porc ibèric 

amb salsa de Pedro Ximénez

Postres

Flam amb nata
...

Pa torrat i cafè

CELLER
Vi blanc o negre i aigües minerals

Preu: 38,00 € 10% IVA INCLÒS

              Menú nº 3
Primer plat

Milfulls amb formatge 

de cabra i micuit d’ànec

Segon plat 
Llom de bacallà dessalat 

i gratinat amb mussolina d’alls 

Postres
Braç de gitano de crema

...
Pa torrat i cafè

CELLER
Vi blanc o negre i aigües minerals

Preu: 35,00 € 10% IVA INCLÒS

              Menú nº 1
Primer plat

Pasta fresca torteŀlinis 

amb salsa de festucs i ruca

Segon plat 
Bombó de vedella gallega 

amb milfulls de patata i brots d’espàrrecs

Postres
Gelat de vainilla amb xocolata calenta

...
Pa torrat i cafè

CELLER
Vi blanc o negre i aigües minerals

Preu: 30,00 € 10% IVA INCLÒS

              Menú nº 2
Primer plat

Tastets
(Esqueixada, croquetes, calamars a la romana, 

salmó marinat, anxoves de l’Escala i còctel de gambes)

Segon plat 
Timbal de cua de bou 

amb confitura de prunes i vi vell de bodega

Postres
Pasta de full amb crema i fruites

...
Pa torrat i cafè

CELLER
Vi blanc o negre i aigües minerals

Preu: 32,00 € 10% IVA INCLÒS
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              Menú nº 5
Primer plat

Entrants variats

Segon plat 
Suprema de llobarro farcida de txangurro 

amb salsa de gamba vermella
o

Melós de vedella amb bolets de temporada

( cal escollir els 2ns amb antelació )

Postres
Semifred de llimona

...
Pa torrat i cafè

CELLER
Vi blanc o negre i aigües minerals

Preu: 39,00 € 10% IVA INCLÒS

              Menú nº 7
Primer plat

Amanida de guatlla confitada 

amb mongetes de Riells, escalivats i bolets

Segon plat 
Medallons de rap 

amb gambes i salsa de garoines

Postres
Pastís de Sacher

...
Pa torrat i cafè

CELLER
Vi blanc o negre i aigües minerals

Preu: 40,00 € 10% IVA INCLÒS

              Menú nº 6
Primer plat

Amanida de vieires, mango 

i tomàquet amb caviar d’arengada

Segon plat 
Espatlla de xai rostida al forn de llenya 

amb salsa de mel i romaní 

Postres
Semifred de cafè

...
Pa torrat i cafè

CELLER
Vi blanc o negre i aigües minerals

Preu: 40,00 € 10% IVA INCLÒS

              Menú nº 8
Primer plat

Crep de llamàntol i peix amb crema de gules
Segon plat 

Filet de vedella amb salsa de tòfones 
de Centelles i làmina de foie

o
Peix d’escata a l’antiga 

sobre fons de patates confitades, ceba i tomàquet
( cal escollir els 2ns amb antelació )

Postres
Semiesfera de xocolata

...
Pa torrat i cafè

CELLER
Vi blanc o negre i aigües minerals

Preu: 44,00 € 10% IVA INCLÒS



              Menú Infantil A
Primer plat

Canelons casolans

Segon plat 
Medalló de filet

Postres
Gelat

...
Pa torrat

CELLER
Refresc i aigües minerals

Preu: 25,00 € 10% IVA INCLÒS

Menú per a menors de 12 anys

               Menú Infantil B
Primer plat

Macarrons a la bolonyesa o Sopa de pasta

Segon plat 
Escalopa de pollastre arrebossada

o
Filet de lluç a la romana

Postres
Gelat

...
Pa torrat

CELLER
Refresc i aigües minerals

Preu: 15,00 € 10% IVA INCLÒS

Menú per a menors de 12 anys
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TRAVERCAN
GPS: lat. 41.672126, long. 2.205334


