


Menú 1 
PRIMER PLAT

Amanida de salmó fumat amb 
guacamole i tomàquets cherry 

o
Tagliatelle de pasta fresca  

amb crema de xampinyons  
i parmesà

SEGON PLAT

Suquet de corball amb musclos 
de roca 

o
Presa de porc Duroc cuita  

a baixa temperatura amb cervesa 
negre i mel

CELLER

Vin blanc 
D.O. Empordà

Vin negre 
D.O. Empordà 

Aigua, cafè o infusions

POSTRE

Sorbet de mandarina  
amb fruits vermells

o
Brownie de xocolata amb nous 

Pecan i gelat de vainilla

Servei
a taula

Durada aprox.  
2 hores

Nº comensals mínim. 10 máx. 80 
Menys o més comensals, consultar

Dinars
i sopars
de feina

A ESCOGER PARA TODOS EL MISMO

A ESCOGER PARA TODOS EL MISMO

Copa de Cava Stars Brut Reserva  
Refresc / Cervesa 



Menú 2 
PRIMER PLAT

Carpaccio de vedella amb virutes 
de foie, parmesà i vinagreta de 

mostassa 
o

 Canelons de pollastre rostit al 
perfum de tòfona i ceps

SEGON PLAT

Filet de lluç amb salsa de cava i 
llimona i espàrrecs verds 

o
Braó de xai cuit a baixa temperatura 

amb puré rústic de verdures 
rostides y salsa de vi dolç

CELLER

Vin blanc 
D.O. Empordà

Vin negre 
D.O. Empordà 

Aigua, cafè o infusions

POSTRE

Flam de coco fet a casa amb gelat 
de dolç de llet

o
Bunyols de xocolates amb gelat  

de vainilla Bourbon

Dinars
i sopars
de feina

A ESCOGER PARA TODOS EL MISMO

A ESCOGER PARA TODOS EL MISMO

Servei
a taula

Durada aprox.  
2 hores

Nº comensals mínim. 10 máx. 80 
Menys o més comensals, consultar

Copa de Cava Stars Brut Reserva  
Refresc / Cervesa 



Menú 3 
PRIMER PLAT

Amanida de carxofes confitades 
amb llagostins i vinagreta de 

romesco
o

Gnocchis de carbassa amb crema 
brie i vieires amb cruixent de bacó

SEGON PLAT

Turbot al forn amb pil-pil i verdures 
al grill

o
Filet de porc ibèric amb parmentier 
de verdures al curry i salsa de mel 

CELLER

Vin blanc 
D.O. Empordà

Vin negre 
D.O. Empordà 

Aigua, cafè o infusions

POSTRE

Coulant de xocolata amb gelat 
d’ametlles caramel·litzades 

o
Panacotta amb fruits vermells

Dinars
i sopars
de feina

A ESCOGER PARA TODOS EL MISMO

A ESCOGER PARA TODOS EL MISMO

Servei
a taula

Durada aprox.  
2 hores

Nº comensals mínim. 10 máx. 80 
Menys o més comensals, consultar

Copa de Cava Stars Brut Reserva  
Refresc / Cervesa 



Informació 
general

Aquest pressupost inclou
IVA

Gastronomia i celler especificat

Material estàndard

El menú s’ha de confirmar 
7 dies hàbils abans de 

l’esdeveniment, així com 
el número final de comensals.

En el cas de desitjar-se 
el servei a l’exterior, 

consulta suplementos.

Disposem de gastronomia 
per a dietes especials. 
Consultar al·lèrgens 

i necessitats especials.

Si es desitja contractar algun 
servei amb alguna empresa 
o professional extern, haurà
de fer una petició per escrit
i comptar amb l’autorització

prèvia de l’hotel.

L’hotel accepta una variació del 10% fins les 72 hores abans de l’esdeveniment. 
Aquest serà el mínim a considerar a efectes de facturació.



Contacte
T. +34 872 080 670
Pujada Polvorins, 1

17004 Girona
info.pbellavista@urh-hoteliers.com




