Menus de grup 2018
2º a escollir

informació & Extres
tipus menús
Menú degustació: a partir de 6 persones
Menús assentats: a partir de 8 persones
Menús còctel: a partir de 20 persones

Pastisseria casolana (gluten free)
Carrot Cake / ClassRoom Cheesecake / Xocolata
Preus segons mida:
Petit 20€ (10-12 un) – Mig 30€ (16-18 un) – Gran 50€ (30-35 un)

Extres GRATUITS
P àrquing
quing màxim 15 places (sota comanda)
2 televisors
televisors de 55 polzades per vídeos
Sistema de so y endolls repartits per tot el local
Wifi

Extres
Pack aniversari adults:
adults copa de cava + pastis 3€/persona
Pack aniversari nens:
ens pastis + refresc 2,5€/persona
Dj o Música en viu
viu a partir de:150€
Fotò
Fot ògraf o vídeo a partir de 150€
Tallers
Tallers de G&T / tast de vins / whisky / cerveses artesanals
liderada per l´en
l´enòleg
en òleg Jordi Gibert 2h/250€
2h/250€
Reserva del local (a consultar)

C/Entença 303 - 08029 Barcelona- Tel. 933 633 148 – hola@classroomrestaurant.com
@classroomrestaurant

#classroom_restaurant

https://goo.gl/maps/4bW6Ti6qZ8u

Menu de grup i
PICA PICA
Braves emprenyades
Hummus de carbassa amb les seves pipes i papadum
Daus de bacallà amb mongetes i Pedro Ximénez
Croquetes de kale i formatge Idiazábal fumat
Xips de carxofa amb formatge de cabra i mel de canya

segons
Bacallà cuinat a baixa temperatura amb verduretes al wok o
Bavette de vedella amb chimichurri

POSTREs
ClassRoom cheesecake
Meló Mojito osmotitzat

beguda
Aigua, Refresc, Cervesa, Vi negre i blanc Nuviana

Preu del menú: 25€/persona - IVA Inclòs
Primera Copa 5€
5 € (Tanqueray, Absolut, Havana 7, Jack Daniels)

Pàrquing gratuït per als clients (sota comanda)

C/Entença 303 - 08029 Barcelona- Tel. 933 633 148 – hola@classroomrestaurant.com
@classroomrestaurant

#classroom_restaurant

https://goo.gl/maps/4bW6Ti6qZ8u

Menu de grup i
PICA PICA
Braves emprenyades
Hummus de carbassa amb les seves pipes i papadum
Daus de bacallà amb mongetes i Pedro Ximenez
Tataki de tonyina sobre torrada i el seu condiment
Croquetes de kale i formatge Idiazábal fumat
Pollastre crunchy amb salsa curri

segons
Salmó sobre llit de shiitake i salsa teriyaki o
Rosbif de vedella en el seu suc amb boulette de parmentier a la tòfona

POSTREs
Semifred de taronja
Meló Mojito osmotitzat

BEguDA
Aigua, Refresc, Cervesa, Vi blanc i negre Ramón Bilbao
Preu del menú: 30€/persona - IVA Inclòs
Primera Copa 5€
5 € (Tanqueray, Absolut, Havana 7, Jack Daniels)

Pàrquing gratuït per als clients (sota comanda)
C/Entença 303 - 08029 Barcelona- Tel. 933 633 148 – hola@classroomrestaurant.com
@classroomrestaurant

#classroom_restaurant

https://goo.gl/maps/4bW6Ti6qZ8u

Menu de grup i i
PICA PICA
Braves emprenyades
Paella de llamàntol
Daus de bacallà amb mongetes i Pedro Ximenez
Tataki de tonyina sobre torrada i el seu condiment
Croquetes de kale i formatge Idiazábal fumat
Tires de pollastre de corral a l'estil Cajún amb salsa extrem

Segons
Rap a la sarsuela o
Melós de vedella a la reducció de Pedro Ximenez

POSTREs
Assortiment de postres ClassRoom

BEguda
Aigua, Refresc, Cervesa, Vi negre Ramon Bilbao i blanc Verdejo AO Rueda

Preu del menú: 35€/persona - IVA Inclòs
Primera Copa 5€
5 € (Tanqueray, Absolut, Havana 7, Jack Daniels)

Pàrquing gratuït per als clients (sota comanda)

C/Entença 303 - 08029 Barcelona- Tel. 933 633 148 – hola@classroomrestaurant.com
@classroomrestaurant

#classroom_restaurant

https://goo.gl/maps/4bW6Ti6qZ8u

