
O P C I Ó    1

Entrant 

Caneló de rostit de 140gr amb beixamel de parmesà i bolets 

o 

Crema de carbassa amb mato i migas de sobrassada 

Plat principal 

Farcellet de pollastre de corral amb pinyons i espinacs a la seva sala 

o 

Suquet de rap amb llagostins 

o 

Filet de vedella amb saltejat de cebetes caramel·litzades i bolets de temporada 

(Sup. +6€) 

Postres 

Carpaccio de pinya caramel·litzada amb gelat de Coco 

o 

Pastis de xocolata amb crema anglesa i compota de fruits vermells 

Cafè i torrons 

Bodega

Cava Helix Brut Nature

Iselen Negre  

Iselen Blanc  

Cava Helix Brut Nature 

Preu: 35€



O P C I Ó  2

Entrant 

Amanida tèbia de carxofes amb encenalls de pernil i cruixent de parmesà 

o 

Crema de ceps amb cansalada ibèrica i nyoquis  

Plat principal 

Suprema de lluç amb llit de patata cruixent amb el seu pil-pil 

o 

Secret de por ibèric amb saltat de ceps y cebetes glacejades  

o 

Filet de vedella amb saltejat de cebetes caramel·litzades i bolets de temporada 
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Postres 

Còctel de fruites amb sòpita de taronja i granissat de cava 

o 

Sorbet de gintònic amb poma verda i escuma de iogurt 

Cafè i torrons 

Bodega

Iselen Negre 

Iselen Blanc 

Cava Helix Brut Nature 

Preu: 40€



O P C I Ó  3

Bodega

Iselen Negre 

Iselen Blanc 

Cava Helix Brut Nature 

Preu: 50€

Entrant 

Tàrtar de gambes amb fruita de la passió   

o 

Crema de marisc amb gambes i tallarines de sèpia 

Plat principal 

Suprema de dorada amb saltat d’alls tendres, espàrrecs i rossinyol  

o 

Encrostat de xai amb crema de orellanes al porto i pera  

o 

Filet de vedella amb saltejat de cebetes caramel·litzades i bolets de temporada 
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Postres 

Tronc de Nadal  

o 

Crema de mango amb escuma de xocolata i fruita de la passió 

Cafè i torrons 



E X T R A S

• Copa de Cava benvinguda amb  Snack: 6€/ persona 

• Pack aperitius (4 aperitius): 10€/ persona 

• Barra lliure 2h: 17.50€ /persona 

• Barra lliure hora extra: 8.50€/ persona 

• Música en directa per ballar (1h30): 400€ 

• DJ (2h): 450€ 

• Màgia de proximitat: 300€ 

Opció d’allotjament: 

Habitació individual amb esmorzar: 70€ 

Habitació doble amb esmorzar: 100€  

(Taxa turística 1.32€/persona no inclosa) 

. 

CONDICIONS: 

Preus per persona amb IVA inclòs. 

Menú per un mínim de 20 persones en saló privat. 

Pagament del 30% per bloquejar espai en el moment de la reserva. 

Pagament de la totalitat del sopar 6 dies abans. 

Cancel·lació: Cancel·lació gratuïta 15 dia abans. Entre 15 dies i 6 dies penalització del 50%. 

Passat aquest període penalització del 100%. 




