


Deixeu que Mallol cuini per vosaltres

Per Cap d’Any reserves fins el dia 29 de Desembre

Que podem demanar ?

Qualsevol dels plats de la llista. Si necessi-
teu algun plat diferent consulteu-ho.

Per quants comensals hem de demanar?

No hi ha límit, treballem per 1 o per 1000.

Com ho serviu ?

Ho servim tot en racions individuals.

Ha de demanar tothom el mateix?
No és necessari, els plats van envasats indi-
vidualment, o sigui que cadascú pot menjar 
el que li vingui més de gust.

Fred o calent?

L’experiència ens recomana fred, ja que no 
variem la qualitat del producte.
Els plats es poden escalfar facilment al forn 
o al microones.

No tinc manera d’escalfar-ho

Cap problema (*), podem servir-ho calent 
si fos així hauriem de confirmar l’horari de 
recollida.
(*) En principi no hi ha problema, però s’ha de mirar 
de no escalfar-ho varis cops

On s’ha de recollir?

Ho podeu recollir a:

MONTBLANC:
Restaurant el Molí del Mallol  
(Muralla Sta. Anna, 2)

VALLS:  
Restaurant Julià Mallol 
(Muralla St. Francesc, 37 
davant urgencies Pius Hospital)

M’ho podeu portar a casa?

Ho podem portar a casa fred o calent. 
Consulteu-nos el preu de ports

On hem de fer la reserva?

A la nostra central de reseves 977 86 05 91 
S’haurà d’indicar si ho recolliran a Mont-
blanc o a Valls

Hi ha alguna oferta?

Per cap d’any a totes les comandes reco-
llides abans de les 20:30 h els regalem una 
ampolla de Cava Aria de Segura Viudas 
per cada 60,00 € de consum o una ampo-
lla de Freixent Meritum Gran Reserva per 
cada 100 € de consum o una ampolla de 
Champagne Henri Abelé per cada 200 € de 
consum

Només serveix per Cap d’Any?

No, aquests preus estaran vigents durant 
tot el 2018.
Podeu demanar per Festes de Nadal, Fes-
tes Majors, Dinars Familiars o per l’esdeve-
niment que necessiteu.

Deixeu que Mallol cuini per vosaltres

Canelons casolans 4,90 €

Crep de bolets amb crema trufada 8,80 €

Carpaccio de pinya amb pernil d’ànec 8,90 €

Assortit de foie artesà amb torradetes i mermelada 17,20 €

Amanida de llamàntol amb vinagreta de garapinyats 23,90 €
(Llamàntol sencer sense closca, bouquet d’enciams, pernil d’ànec i fruits vermells)

Llom de bacallà al torró de xixona 15,45 €

Suprema de lluç amb llagostins i salsa de pebre verd de Madagascar 16,80 €

Suquet de peix a l’all cremat (Rap, Lluç, 4 Llagostins, 2 vieires) 24,50 €

Entremés fred de marisc 29,50 €
(1/2 Llamàntol, 3 llagostins, 1 escamarlà, 2 gambes, musclos,cloïsses i cargols de mar)

Llamantol i 2 llagostins a l’oli d’alls confitats i vinagre de poma àcida 25,00 €

Cuixeta d’ànec confitat amb salsa de fruites vermelles 8,50 €

Delicia de porc amb prunes i pinyons 8,90 €

Pollastre rostit amb prunes i poma 5,90 €

Melós de vedella amb bolets de temporada 13,95 €

1/2 Espatlla de xai al forn amb patata i ceba confitada 14,25 €

Pastís d’Any Nou 4,25 €

Raïm de la sort 1,95 €

Vins de la Conca Blanc, Rosat o Negre 3,30 €

Cava Brut Nature de la Conca 4,40 €

Cava Pont Vell Brut Nature Reserva “Edició Especial” 6,00 €

Cava Aria de Segura Viudas 4,90 €

Cava Freixenet Meritum Gran Reserva 11,00 €

Champagne Henri Abelé 27,00 €

Servei Montblanc o Valls (per persona) 0,95 €

Servei Conca de Barberà (per persona) 1,95 €
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