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GAUDEIX-LO A CASA
DISFRÚTALO EN CASA

sbhotels.es

Reserves | Reservas*:
(+34) 977 250 999 

Pl. Imperial Tàrraco, 5
43005 Tarragona
Tel. (+34) 977 250 999
hotelSBciutatdetarragona.com

*Reserva amb 72 hores d’antel·lació
 Reserva con 72 horas de antelación



MENÚ DE NADAL I SANT ESTEVE
MENÚ DE NAVIDAD Y SAN ESTEBAN

APERITIUS | APERITIVOS

Pernil ibèric a taula 
Jamón ibérico en mesa 

Coca d'oli d'OVE aromatitzada amb tòfona i escates de sal  
Coca de AOVE aromatizada con trufa y escamas de sal

"Taco" de cua de bou, amb cremòs d'alvocat i caviar d'oli de remolatxa
Taco de rabo de toro, cremoso de aguacate y caviar de aceite de remolacha 

ENTRANT | ENTRANTE
A triar | A elegir

Sopa de Nadal, amb galets i pilota artesana
Sopa de Navidad, con “galets” y albóndiga artesana

o
Caneló de galta de vedella amb beixamel de trompetes de la mort i pinyons garapinyats

Canelón de carrillera de ternera con bechamel de trompetas de la muerte y piñones garrapiñados

PLAT PRINCIPAL | PLATO PRINCIPAL
A triar | A elegir

Rap amontillat amb suquet de llamàntol, cloïsses i rossinyols confitats amb mantega de llimona 
Rape amontillado con suquet de bogavante, almejas y rebozuelos confitados en mantequilla de limón 

o
 Pollastre de corral amb fruits secs, foie i moniato rostit

Pollo de corral con frutos secos, foie y boniato asado

POSTRES | POSTRE

Coulant de xocolata amb dolços de fruites i gelat de cheesecake
Coulant de chocolate con gominolas de frutas y helado de cheesecake 

SOBRETAULA | SOBREMESA

Dolços de Nadal
Dulces de Navidad 

CELLER | BODEGA

D.O. Penedès, Sumarroca Il·lògic, Blanc | Blanco
D.O. Ca. Rioja, Lan D-12, Negre | Tinto

D.O. Cava, Reserva de la Familia, Juvé & Camps Brut Nature

Aigües minerals i amb gas 
Aguas minerales y con gas 

Cafès i infusions 
Cafés e infusiones

Preu per persona / IVA inclòs
Precio por persona / IVA incluido

49€ 



MENÚ INFANTIL DE NADAL 
I SANT ESTEVE

MENÚ INFANTIL DE NAVIDAD 
Y SAN ESTEBAN

APERITIUS | APERITIVOS

Pernil ibèric a taula 
Jamón ibérico en mesa 

Coca d'oli d'OVE aromatitzada amb tòfona i escates de sal  
Coca de AOVE aromatizada con trufa y escamas de sal

Croquetes de rostit 
Croquetas de asado 

ENTRANT | ENTRANTE
A triar | A elegir

Sopa de Nadal, amb galets i pilota artesana
Sopa de Navidad, con “galets” y albóndiga artesana

o
Caneló de galta de vedella amb beixamel

Canelón de carrillera de ternera con bechamel

PLAT PRINCIPAL | PLATO PRINCIPAL
A triar | A elegir

Lluç arrebossat amb la seva guarnició
Merluza rebozada con su guarnición  

o
 Pollastre de corral rostit

Pollo de corral asado

POSTRES | POSTRE

Coulant de xocolata amb dolços de fruites i gelat de cheesecake
Coulant de chocolate con gominolas de frutas y helado de cheesecake 

SOBRETAULA | SOBREMESA

Dolços de Nadal
Dulces de Navidad 

BEGUDES | BEBIDAS

Refrescos  

Refrescs i aigües minerals amb i sense gas
Refrescos y aguas minerales con y sin gas

Preu per persona / IVA inclòs
Precio por persona / IVA incluido

29€ 




