Packs

Entrada +
menú
Cafè del Teatre
Pl. de l’Oli, s/n

Els Salistes
Anselm Clavé, 173

Omnívor
Ptge. Font de
Can Solé, 6

Entrant: Amanida

Tapes a compartir:

Primer:
Canelons - Sopa de
peix - Fideuà

Braves, croquetes de
rostit, croquetes de
pernil, xipirons,
amanida de
temporada, coca de
Folgueroles amb
tomàquet i oli d'Olesa,
papillot de musclos
bouchot del Delta,
llàgrima ibèrica
amb adob morú,
pastís de formatge.

Per compartir
(4 persones):*
Primers: braves
Omnívor, bastons
d'albergínia enfarinats,
musclos perfumats
amb llima, tàrtar de
perol de la casa,
cassoleta formatge
provolone.

Segon:
Bacallà gratinat amb
allioli - Rodó de vedella
amb bolets - Pollastre
al forn amb gambes
Postres:
Flam - Pastís - Gelat
variat
Aigua, vi, gasosa i cafè
A escollir un plat de
cada grup

31€/persona
Entrada + menú

Instagram
@cafedelteatre.olesa

Aigua, refresc, vi o
cervesa.

35,50€/persona
Entrada + menú
Instagram
@elssalistes

Segons: costellam de
porc a baixa temperatura amb oli d'Olesa,
assortit de verdures a la
brasa amb romesco,
lagarto de porc ibèric,
moniato Omnívor.
Postres casolans i
beguda.

36,50€/persona
Entrada + menú
Instagram
@omnivor_food

*Consultar opcions
veganes.

Temporada 2022

Del 20 de març a
l’1 de maig www.lapassio.cat
Restaurant
Cafè del Centre
Ample, 6

Restaurant
Cal Felip
Ctra. C-55, km 3,8

La Tasca
d’en Ximo
Salvador Casas, 33

Menú de diumenge
al migdia

Menú de diumenge o
dissabte al migdia,
segons sigui

Menú de diumenge o
dissabte, segons sigui

39€/persona
Entrada + menú

33,50€/persona
Entrada + menú

28,50€/persona
Entrada + menú

Instagram

@cafe_del_centre_olesa

Instagram
@restaurantcalfelip

Instagram
@latascadenximo

INFORMACIÓ I RESERVES
Els packs entrada+menú
requereixen de reserva prèvia i
conﬁrmació de disponibilitat.
Contacta’ns al 93.778.10.09 o a
info@lapassio.cat
Dl a dv de 17 a 21h i dt de 9 a 13h

!

En cas que tingueu
alguna intolerància o
al·lèrgia alimentària,
comuniqueu-ho en
fer la reserva.

