BRASERIA CAN DEU

Can Deu és un restaurant
. familiar, on des de l’any 1994
es preparen menjars típics de
. la terra, escalivades,
amanides, graellades verdes,
esqueixades; així com tot
tipus de carns cuinades amb
autentiques brases de llenya
de pi, roure i olivera.
El local està situat a la finca
de Can Deu al ben mig del
bosc, a la carretera de Corbera
a Sant Andreu de la barca km
2, el pàrking privat es ben
extens al igual que els espais
que el voltegen.
La braseria està totalment
climatitzada i te llar de foc que
funciona tot l’hivern.
La capacitat del local és de
unes 40-50 persones, obre els
caps de setmana i és molt
recomanable la reserva prèvia.

Horari obertura:
Dissabtes i diumenges migdia

On som:
Masia can deu s/n
Carretera de Corbera a Sant Andreu de la Barca km 2
Corbera de Llobregat Barcelona 08757

Reserves

93.650.10.43
masiacandeu@hotmail.es
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MENUS
ENTRANTS:

ElS PRIMERS:

DESPRES:

DE POSTRE:

Secallona, virutes de pernil, formatge,
olives, chips, torrades.
Amanides d’enciams, espàrrecs,
tonyina, i anxoves del cantàbric.
Escalivades albergínies, pebrots,
tomàquets i cebes fets a la brasa.

Assortiment de xai selecte i botifarres a
la brasa amb all i oli y guarnició.

Crema catalana
Mel i mato
Catanias
Gelats variats

Vi negre o rosat Duc de Foix Aigües minerals i
cafès.
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MENUS
ENTRANTS:

ElS PRIMERS:

DESPRES:

DE POSTRE:

Secallona, virutes de pernil, formatge,
olives, chips, torrades.

Amanides d’enciams, espàrrecs,
tonyina, i anxoves del cantàbric.
Escalivades albergínies, pebrots,
tomàquets i cebes fets a la brasa.

Parrillades de carns selectes a la brasa
amb all i oli i guarnició.

Crema catalana ,Catanias
Profiteroles i xocolata
calenta, Mel i mato, Flam i
nata,
Gelats variats.

Vi negre o rosat Duc de Foix Aigües minerals i
cafès.
Cava Xenius Brut Nature.

Consultar preus.

