
Menú Grups l’Olla  

Per compartir 
 

Mil fulles de patata brava de l’Olla   

Croquetes de pernil ibèric 

Bunyols de formatge Idiazabal amb nou torrada  

Cors de carxofa farcits d’encenalls de pernil ibèric 

Calamars de platja a l’andalusa  

Pa de coca d’oli amb tomàquet  
 

Segon plat 
 

Bacallà confitat a la mussolina d’all 
 

Llobarro obert a l’esquena i a la donostiarra  
 

Caneló XL de galta confitada amb  

beixamel de idiazábal 
 

Ventall de porc ibèric sobre llit de patata panadera 
 

Arròs negra amb llagostí i all i oli  
 

Les postres  
 

Pastis de formatge amb confit de gerds 

Coulant de xocolata negra amb gelat de vainilla 

Tiramisú amb cacao  

Pastís de pastanaga i nous “carrot cake” 

Sorbet de mojito al ron   

  

(1/2 ampolla de vi per persona o 2 consumicions,  

café inclòs) 

48€ I.V.A inclòs 



Menú Grups l’Olla  
 

Tot per compartir 
 

Mil fulles de patata brava de l’Olla  
 

Bunyols de formatge idiazábal amb nou torrada 
 

Croquetes de pernil  ibèric  
   

Cors de carxofa farcits d’encenalls de pernil ibèric 
 

Escopinya gallega XL saltejada  
 

Pinxos de llagostins amb maionesa de wasabi   
 

Tartar de tonyina vermella “Balfegó” amb alvocat  
 

Pop a la gallega de l’Olla 
 

Caneló de pasta fresca XL de galta confitada 
 

Pa de coca d’oli amb tomàquet  
 

Les postres  
 

Pastis de formatge amb confit de gerds 

Coulant de xocolata negra amb gelat de vainilla 

Tiramisú amb cacao 

Pastís de pastanaga i nous “carrot cake” 

Sorbet de mojito al ron  
 

(1/2 ampolla de vi per persona o 2 consumicions,  

café inclòs) 

 

48€ I.V.A inclòs 



Menú Empreses l’Olla  
 

Per compartir 
 

Patates cruixents amb maionesa de tòfona    

Amanida burrata amb cherrys confitats i alfàbrega 

Croquetes casolanes de pernil ibèric 

Bunyols de formatge Idiazabal amb nou torrada  

Cors de carxofa saltejats amb encenalls de d’ibèric 

Pa de coca d’oli amb tomàquet  
 

Segon plat 
 

Bacallà confitat a la mussolina d’all 
 

Caneló XL de galta confitada amb  

beixamel de formatge idiazábal 
 

Arròs negra amb llagostí i all i oli 
 

Risoto de ceps amb cruixent d’emmental  
 

Les postres  
 

Pastis de formatge amb confit de gerds 

Pastís de pastanaga i nous “carrot cake” 

Sorbet de mojito al ron 
   

 

(1/2 ampolla de vi per persona o 2 consumicions)  

 

40€ I.V.A inclòs 



Menú Grups l’Olla  
 

Tot per compartir 
 

Patates cruixents amb maionesa de tófona  
 

Bunyols de formatge idiazábal amb nou torrada 
 

Croquetes de pernil  ibèric  
 

Cors de carxofa saltejats amb pernil ibèric   
 

Pinxos de llagostins amb maionesa de wasabi   
 

Pop a la gallega de l’Olla 
 

Caneló de pasta fresca XL de galta confitada 
 

Risoto de ceps amb cruixent d’emmental 
 

Pa de coca d’oli amb tomàquet  
 

 

Les postres  
 

Pastis de formatge amb confit de gerds 

Pastís de pastanaga i nous “carrot cake” 

Sorbet de mojito al ron  

  
 

(1/2 ampolla de vi per persona o 2 consumicions) 

 
 

40€ I.V.A inclòs 


