


Còctel 1

APERITIUS FREDS 
Xips vegetals 

Còctel de meló infusionat amb mojito

Cruixent d’olives negres i parmesà

Pernil ibèric amb torrades de pa de coca 
amb tomàquet 

Taula de formatges catalans amb 
confitures, crackers i grissinis

Mini brioix de pollastre al curri 

Sopeta de pa amb tomàquet 
i anxoves de l’Escala

Cullera de salmó marinat amb poma 
i oli de vainilla

Nachos amb guacamole

Musclos de roca amb vinagreta 
de pescadors

APERITIUS CALENTS
Croquetes de bacallà amb all escalivat

Mini broquetes de ploma ibèrica 
amb albercoc

Bunyols de formatge 

Mini hamburguesa amb foie 
i ceba caramel·litzada

Dàtils amb bacó i cremós de plàtan 

Ravioli de wanton amb porc, gambes 
i salsa agredolça

Risotto de ceps i verduretes

POSTRE
Brownie de xocolata amb nous 

Mini tartaleta de crema anglesa 
amb pinya caramel·litzada

CELLER 

Vin blanc / negre 
D.O. Empordà

Aigua, refrescs, cerveses, 
cafè i infusions



Còctel 2

APERITIUS FREDS 
Xips vegetals 

Cruixent d’olives negres i parmesà

Còctel de meló infusionat amb mojito

Pernil ibèric amb torrades de pa de coca 
amb tomàquet 

Taula de formatges catalans amb 
confitures, crackers i grissinis

Mini brioix de pollastre al curri 

Sopeta de pa amb tomàquet 
i anxoves de l’Escala

Cullera de salmó marinat 
amb poma i oli de vainilla

Nachos amb guacamole

Musclos de roca amb vinagreta de 
pescadors

Tataki de tonyina  amb salsa de recapte 
i crispis de ceba 

Canapè de foie amb kumquats i pa d’espècies

APERITIUS CALENTS
Biquini de Tous dels Til·lers i tòfona

Croquetes de bacallà amb all escalivat 

Broquetes de ploma Ibérica amb albercoc

Bunyols de formatge 

Mini hamburguesa amb foie i ceba 
caramel·litzada

Dàtils amb bacó i cremós de plàtan 

Ravioli de wanton amb porc, 
gambes i salsa agredolça

Les nostres patates braves 
amb salsa hot catalana

Arròs a la cassola amb sèpia i gambes 

POSTRE
Mini gofres amb Nutella 

Mini tartaleta de crema anglesa 
amb pinya caramel·litzada

CELLER 

Vin blanc / negre 
D.O. Empordà

Aigua, refrescs, cerveses, 
cafè i infusions



Còctel 3

APERITIUS FREDS  
Xips vegetals

Cruixent d’olives negres i parmesà
Còctel de meló infusionat amb mojito

Pernil ibèric amb torrades de pa de coca 
amb tomàquet 

Taula de formatges catalans amb confitures, 
crackers i grissinis

Sopeta de pa amb tomàquet 
i anxoves de l’Escala

Cullera de salmó marinat amb poma 
i oli de vainilla

Musclos de roca amb vinagreta  
de pescadors

Tataki de tonyina amb salsa de recapte  
i crispis de ceba 

Canapè de foie amb kumquats i pa  
de especies

Bacallà fumat amb reducció 
de taronja i tòfona

Llagostins amb salsa còctel

APERITIUS CALENTS
Mini ravioli cruixent de botifarra negre 
Croqueta de bacallà amb all escalivat 

Broquetes de ploma Ibérica amb albercoc
Mini hamburguesa amb foie i ceba 

caramel·litzada
Dàtils amb bacon i cremós de plàtan
Eriçó de mar amb veieres i crebise 

de gambes vermelles 
Cullera de pop amb parmentier 

i pebre de la Vera  
Calamars de costa en tempura amb 

maionesa de ponzu i llima
Cassola d’arròs amb llobregant i cloïsses

POSTRE
Trufa de xocolata crunch  

Mini gofres amb dolç de llet 
Mini cannoli de vainilla i festucs 

CELLER 

Vin blanc / negre 
D.O. Empordà

Aigua, refrescs, cerveses, 
cafè i infusions



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




