


A Món Sant Benet volem 
celebrar les Festes amb vosaltres. 

Hi ha tantes “Festes de Nadal” com 
persones, però totes elles estan plenes 
de moments especials, instants únics i 

trobades inoblidables.

Per això hem preparat aquesta 
proposta amb molta il·lusió, pensant 
en oferir-vos un espai i un servei per 
gaudir d’una bona estona amb els 

vostres éssers estimats.

Hem posat tot l'entusiasme per tal de 
poder compartir aquests moments 
amb tots vosaltres amb una cuina 

compromesa i de qualitat.

Us hi esperem !!

Bon Nadal !!

I aquestes festes no et perdis el nostre
Pessebre Vivent els dies 21, 22, 26, 28 i 29 de desembre a 

partir de les 18.00h.



25 i 26 de Desembre
Menú de Nadal i Sant Esteve 

Restaurant La Fonda i Restaurant Món

APERITIU DEL  XEF 

ENTRANTS

Escudella de Nadal  amb galets farcits de  pilota , col i cigrons
i

Canelons de  rostit nadalenc  amb beixamel cremosa de tòfona 

PLAT PRINCIPAL

Mar i muntanya  de pollastre de pagès amb escamarlans
o

Morro de bacallà amb fons de sarsuela ,calamars i gambes

POSTRES

Lingot de tres xocolates , cruixents de neula i crema de cafè
Neules i torrons

VINS QUE HARMONITZEN

Abadal Picapoll Pla de Bages
Solergibert Reserva Pla de Bages
Cava Vilarnau Subirat Parent Brut

Aigües, cafès i infusions

45 € adults / 25 € nens
Suplement + 2,50 € adult/nen per dinar al Restaurant Món

Opció amb allotjament  a l’Hotel Món ****s

119,50 € adult per persona (nit d’allotjament + esmorzar + àpat de Nadal)
65 € nens (nit d’allotjament + esmorzar + menú infantil de Nadal)
*nit extra tarifa especial de 60 € per persona amb esmorzar inclòs



25 i 26 de Desembre
Menú de Nadal i Sant Esteve 

Restaurant L’Ó 

Homenatge al Pollastre de Nadal
Pollastre Rei del Galliner Ecològic

Blini de cresta de pollastre i garotes

Consomé de pollastre amb la seva pilota trufada

Canelons de pollastre rostit i papada

Arròs de pollastre amb gambes de Palamós

Lluç de palangre amb salsa de rostit, cebetes confitades i bolets

La cuixa de pollastre fumada farcida amb foie i prunes

L'Ou dolç de la gallina

Maridatge recomanat (no inclòs):  48 € per persona

De la finca, Raventós i blanc, Conca del Riu Anoia

Singular blanc, Collbaix, Pla de Bages

Enric de Solergibert, Pla de Bages

Clos Sant Pau, Mas Tinell, Penedès

72 € adults / 25 € nens
120 € adult amb maridatge de vins que harmonitzen

Opció amb allotjament  a l’Hotel Món ****s

144 € adult per persona (nit d’allotjament + esmorzar + àpat de Nadal)
65 € nens (nit d’allotjament + esmorzar + menú infantil de Nadal)
*nit extra tarifa especial de 60 € per persona amb esmorzar inclòs



. Opció A
Sopar de gala a La Fàbrica

Festa de revetlla amb cotilló

140 € per persona

Opció B
Sopar de gala a La Fàbrica

Festa de revetlla amb cotilló
Nit d’allotjament a l’Hotel Món****S

Esmorzar bufet al Restaurant Món

212 € per persona

Opció C
Sopar degustació al Restaurant L’Ó

Festa de revetlla amb cotilló

245 € per persona

Opció D
Sopar degustació al Restaurant L’Ó

Festa de revetlla amb cotilló
Nit d’allotjament a l’Hotel Món****S

Esmorzar bufet al Restaurant Món

317 € per persona

*Els preus són per persona, en habitació doble 

10% d’Iva inclòs

*Els menús estan subjectes a canvis per part del xef

*Suplement habitació Junior Suite +70 €

*Suplement Suite presidencial +120 €

*Consulti suplement habitació individual

*Nit extra, tarifa especial 60 €/ per persona amb esmorzar inclòs 

Escull la teva opció 
per CAP D’ANY



31 de Desembre
Cap d’any a Món Sant Benet

Sopar i revetlla al Restaurant La Fàbrica

ENTRANTS

Cabra de mar amb remolada  de fonoll i el seu corall

Mil fulls de foie amb salmó fumat i mango

PLATS PRINCIPALS

Llobarro amb guisat de nyoquis, gambes i rossinyols confitats

Royal de vedella de llet amb cremós de celery , tòfona i salsa perigueaux

POSTRES

Textures de xocolata 2020

Petits fours

CELLER

Cava Vilarnau Gran Reserva
Abadal Picapoll Blanc D.O. Pla de Bages

Abadal 5 Merlot D.O. Pla de Bages
Alta Alella Dolç Mataró
Aigües, cafès i infusions

Revetlla
Cotilló, begudes i ressopó

140 € adults / 40 € nens

Opció amb allotjament  a l’Hotel Món ****s
212 € adult per persona (nit d’allotjament + sopar + festa revetlla + esmorzar especial )

80 € nens (nit d’allotjament + sopar + festa revetlla + esmorzar  especial)
*nit extra tarifa especial de 60 € per persona amb esmorzar inclòs



31de Desembre
Cap d’any Restaurant L’Ó

Sopar a l’Ó, campanades i copes a la terrassa Món i 
festa a La Fàbrica

APERITIUS I COPA DE BENVINGUDA

Còctel de benvinguda
Raventós i blanc de Nit Conca del riu Anoia

Experiència Nitro
Pernil al tall amb pa de coca i tomàquet de penjar

Brasa freda amb aromes de Sant Benet
Blini amb crema doble i caviar

Sopa de ceba de Figueres amb bunyol de formatge blau de l’Avi Ton
Taco cruixent de tonyina amb Mahonesa Siracha

L’Ostra Guillardeau
L’Ou Kinder

Gamba de Palamós a la sal d’algues

MENÚ DEGUSTACIÓ

Amanida de vieires amb textures de col
A flor e a abella Ribeiro 2018 

Lassanya de foie i ceps amb salsa de vi dolç
Leon Beyer gewurztraminer vendagne tardive 2017 Alsace

Lluç, llamàntol i musclos Bouchot amb reducció de bullabessa
De ladoucette Pouilly fumé 2017 

Costella de vaca amb tòfona i formatge fumat
Enric de Solergibert Pla de Bages 2002 

“Rojo Pasión”
Vino de hielo gewurztraminer

Soufflé de xocolata i gelat d’avellanes
Don PX Toro Albalá Jerez

Assortit de petits fours

Raïm de la sort
245 € adults / 75 € nens

Sopar + festa de revetlla a La Fàbrica

Opció amb allotjament  a l’Hotel Món ****s
317 € adult per persona (nit d’allotjament + esmorzar + sopar + festa revetlla )

115 € nens (nit d’allotjament + esmorzar + sopar + festa revetlla)



Condicions generals

Entrarem al 2020 amb les campanes del Monestir des 
de la plaça de Sant Benet  i des de la terrassa del 

Restaurant L’Ó.

Hi haurà servei de guarda-roba a La Fàbrica.

Ofertes especials per allotjament la nit del 30/12 i 
1/01/2020.

Els horaris d’inici del servei seran a les 20.30h
a la Fàbrica i a les 20.15h al Restaurant L’Ó

La Revetlla conclourà a les 04.00 h.

Es prega màxima puntualitat. 

Per confirmar la reserva serà imprescindible efectuar
el prepagament íntegre.

No s’acceptaran cancel·lacions, excepte en casos de 
força major degudament justificat amb 48 hores 

d’anticipació. 



T. 938759404

hotel@monstbenet.com

www.hotel.monstbenet.com

mailto:hotel@monstbenet.com

