casino tarragona
gaudeix del casino amb...

santa tecla

16 - 25 de setembre

menú especial de 21h a 01h · 25€
Còctel recomanat Jornades del Chartreuse
SWAMP WATER · 5€
també podràs recarregar amb la beguda de
santa tecla per 4€ o barrilet i recàrrega per 6€

CONCERTS ZAPPING TRIO
17 de setembre. a partir 00,30h
grans versions pop i rock
entrada lliure

Salsa
CLASSES
DE

Sixto Duque

CLASSES DE SALSA
amb SIXTO DUQUE
Els dijous Salsa Nivell 1
Entrada lliure

the only beatles
en concert

24 de setembre. a partir 00,30h

el millor tribut als 4 de liverpool
entrada lliure

DIVENDRES DE
COMEDIA

DEL 7 d’octubre AL 2 DE DESEMBRE
jose corbacho - 7 d’octubre - 10€
boto - 2 d’octubre - 8€
consumició mínima inclOSA

Rambla Vella, 2 - www.casinotarragona.com - t. 977 789 000
És imprescindible DNI, Permís de Conduir o Passaport. Només Passaport per als ciutadans que no pertanyen a la Unió Europea. Només majors de 18 anys.

casino tarragona
RECORDA QUE EL TEU COL·LECTIU TÉ UN 10% DESC.

MENÚ TAPES
Amanida variada amb brots tendres | Carpaccio de bou amb pa de vidre
Nachos amb guacamole casolà | Twister de llagostins
Aletes de pollastre | Braves Casino
Postres
Tartaleta amb fruita natural i crema pastissera (1 per persona)
Inclou pa, beguda (refrescs, aigua o vi) i cafè
Preu per persona. Mínim 10 persones.
Inclou: 6 tapes més les postres, cada 4 persones.

20€
IVA IN
CLÒS

MENÚ per grups 1
Aperitiu
Cruixent de brie amb niu de ceba caramel·litzada
Entrants (a escollir entre)
· Tulipa de brots tendres amb pernil d’ànec i vinagreta de fruits vermells o
· Lasanya de verdures i ceps amb formatge emmental
Segons (a escollir entre)
· Entrecot de bou al grill amb patates rústica
· Bacallà amb allioli d’allets gratinat i parmentier de ceps
Postres (a escollir entre)
· Bescuit de pastanaga amb crema de formatge lleugera
· Gelats variats
· Flam amb nata
Celler
Perelada Blanc de Blancs o Perelada 3 Finques negre
Copa de Cava Perelada Brut Reserva
Aigües i cafè

25€
IVA IN
CLÒS

Preu per persona. Mínim 10 persones. · Els plats es decideixen una setmana abans de l’esdeveniment.

MENÚ per grups 2
Aperitiu
Assortiment de fumats
Entrants (a escollir entre)
· Amanida Caprese a l’estil Casino
· Amanida tèbia de llagostins, stiks de cranc i tomàquet cherry glacejat
Segons (a escollir entre)
· Filet de vedella al grill amb gratin de patata i reducció de vi Perelada
· Sèpia estofada “a la bruta“
Postres (a escollir entre)
· Tartaleta de pasta de full de trufa i fruites vermelles
· Flam amb nata
Celler
Perelada Blanc de Blancs o Perelada 3 Finques negre
Copa de Cava Perelada Brut Reserva
Aigües i cafè
Preu per persona. Mínim 10 persones. · Els plats es decideixen una setmana abans de l’esdeveniment.

30€
IVA IN
CLÒS

