Menus de grup 2020
Pica pica

informació & Extres
tipus menús
Menú degustació: a partir de 6 persones
Menús assentats: a partir de 8 persones
Menús còctel: a partir de 20 persones

Pastisseria casolana (gluten free)
Carrot Cake / ClassRoom Cheesecake / Xocolata
Preus segons mida

Extres GRATUITS
Pàrquing màxim 15 places (sota comanda)
2 televisors de 55 polzades per vídeos
Sistema de so y endolls repartits per tot el local

Extres
Dj o Música en viu a partir de: 250€
Fotògraf o vídeo a partir de 190€
Tallers de G&T / tast de vins / whisky / cerveses artesanals liderada
per l´enòleg Jordi Gibert
Reserva del local (a consultar)

C/Entença 303 - 08029 Barcelona- Tel. 933 633 148 – hola@classroomrestaurant.com
@classroomrestaurant

#classroom_restaurant

https://goo.gl/maps/4bW6Ti6qZ8u

Menu de grup I
PICA PICA
Braves emprenyades
Crema de carbassa amb les seves pipes, mascarpone i crostons
Fish & Chips a l'estil Classroom amb allioli de cítrics
Carpaccio tomàquet ecològic, ventresca de tonyina, caviar de Kalamata i vinagreta
La nostra croqueta XL de pernil ibèric D.O.
Tires de pollastre a l'estil cajun amb maionesa cítrica

POSTRE
Carrot cake casolà amb crema de formatge i ratlladura de llimona
Sorbet de mandarina amb coulis de fruits vermells

beguda
Aigua, Refresc o cervesa o vi negre i/o blanc Nuviana

Preu menú: 25€/persona - IVA Inclòs

El local disposa de places de pàrquing gratuïtes per als clients (sota reserva).

C/Entença 303 - 08029 Barcelona- Tel. 933 633 148 – hola@classroomrestaurant.com
@classroomrestaurant

#classroom_restaurant

https://goo.gl/maps/4bW6Ti6qZ8u

Menu de grup I
PICA PICA
Braves emprenyades
Crema de carbassa amb les seves pipes, mascarpone i crostons
Carpaccio d'Idiazábal, mel. sorra de pinyons i tomàquet sec
Baba ganoush libanès amb els seus crudités
La nostra croqueta XL de rostit
Fish & Chips a l'estil Classroom amb allioli de cítrics
Yakisoba de pollastre amb verdures i brots de soja

POSTRE
Classroom Cheesecake
Sorbet de mojito amb un toc de menta

beguda
Aigua, Refresc o cervesa o vi negre i/o blanc Nuviana

Preu menú: 30€/persona - IVA Inclòs

El local disposa de places de pàrquing gratuïtes per als clients (sota reserva).

C/Entença 303 - 08029 Barcelona- Tel. 933 633 148 – hola@classroomrestaurant.com
@classroomrestaurant

#classroom_restaurant

https://goo.gl/maps/4bW6Ti6qZ8u

Menu de grup I I
PICA PICA
Braves emprenyades
Crema de carbassa amb les seves pipes, mascarpone i crostons
Hummus libanès amb crudités
Carpaccio d'Idiazàbal, mel, sorra de pinyons, tomàquet sec i els seus torrades
Tàrtar de salmó amb alvocat, salsa de soja i gingebre
La nostra croqueta XL de kale y formatge Idiazàbal fumat
Fish & Chips estil Classroom amb allioli de cítrics

POSTRE
Coulant de xocolata amb gelat de vainilla i crumble de galeta
Sopa de maduixots i canel de nata

beguda
Aigua, Refresc o cervesa o vi negre Ramón Bilbao i/o blanc Fenomenal

Preu menú: 35€/persona - IVA Inclós

El local disposa de places de pàrquing gratuïtes per als clients (sota reserva).

C/Entença 303 - 08029 Barcelona- Tel. 933 633 148 – hola@classroomrestaurant.com
@classroomrestaurant

#classroom_restaurant

https://goo.gl/maps/4bW6Ti6qZ8u

Menu de grup IV
PICA PICA
Braves emprenyades
La nostra croqueta XL de pernil Ibèric D.O.
Crema de celery amb sorra de pinyons
Steak tàrtar a l'estil ClassRoom
Degustació de formatges catalans
Aletes de pollastre desossades amb salsa yakitori
Fish & Chips a l'estil Classroom amb allioli de cítrics
Hummus libanès amb crudités

POSTRE
Coulant de xocolata amb gelat de vainilla i crumble de galeta
Sopa de fresons y canel de nata

Beguda
Aigua, Refresc o cervesa o vi negre Ramón Bilbao i/o blanc Fenomenal

Preu menú: 40€/persona - IVA Inclòs

El local disposa de places de pàrquing gratuïtes per als clients (sota reserva)

C/Entença 303 - 08029 Barcelona- Tel. 933 633 148 – hola@classroomrestaurant.com
@classroomrestaurant

#classroom_restaurant

https://goo.gl/maps/4bW6Ti6qZ8u

