
         

          Restaurant & Banquets 

 

APERITIU ALS JARDINS 
(*Opcional) 

 
Mosaic de truita espanyola 

Fuet de Vic 

Gotet de salmorejo amb cruixent de pernil 

Mini-pastes de full farcides 

Torradetes de tartar d’escalivada i anxoves 

Croquetetes de pernil 

Tires de sípia a la milanesa 

Patates xip 

Bunyols de bacallà 

Torradetes amb crema de rocafort i llàgrima de maduixa 

Carpaccio de pop a la gallega amb patata al morter 

Buffet de fideuà marinera 

 

BUFFET DE BEGUDES 
Còctel de Cava 

Refrescs 

Cerveses 

Vins 

Bitters 

Vermuts Perucchi 

Cava Brut Nature 

 

8,00 € 
__________________________________________ 

 

MENÚ INFANTIL 
Macarrons 

Escalopa de pollastre 

Refrescs 

Pastís de celebració / Gelat 

 

25,00 € 
 

__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nostra oferta inclou: 
Centres de flors naturals 

Tarjetes 

10% IVA 

Recomanacions: 

Si no trobeu un menú al vostre gust,  

li prepararem a la seva mida. 

Deixin que els assessorem. 



MENÚS 
 

1/ Coca Montserratina d’escalivada amb bacallà esqueixat 

Jarret de vedella rostit a l’antigua 

43,75 

 

2/ Crep cruixent de brandada de peix i marisc 

Medallons de filet ibèric al porto 

46,00 

 

 

3/ Amanida de sorbet de tomàquet i alfàbrega amb cruixent de pernil i mango 

Jarret de vedella a la provençal 

46,85 

 

 

4/ Amanida de formatge de cabra, llagostins i poma caramel·litzada 

Medallons de filet ibèric a la crema de ceps 

47,25 

 

 

5/ Llom de bacallà amb crema suau d’ametlles 

Medallons de vedella amb còctel de bolets 

54,00 

 

6/ Gòndola de pinya natural amb gambes 

Espatlla de xai rostida al forn a l’estil castellà 

57,75 

 

7/ Suprema de lluç a la donostiarra 

Confit d’ànec amb salsa de fruites del bosc 

59,25 

 

8/ Suquet de rap 

Filetets de vedella al Armagnac 

67,75 
_________________________________ 

 
 

Tots els menús inclouen: 

 
Vins “Cal y Canto”  blanc verdejo (D.O. Tierra de Castilla) 

Vins “Glárima de Sommos” negre (D.O. Somontano) 

Cava Vallfornés Brut Nature 

Aigües minerals i refrescs 

Pastís de celebració 

Cafè i carret de licors 


