
weddings
PALAU DE BELLAVISTA



Copa de benvinguda

Copa de cava de benvinguda

Vermuts i licors variats

Vins amb Denominació  
D.O. Empordà

Cervesa 

Aigües i refrescs

Snacks 

Xips de verdures amb pols de ceps

Piruleta de Parmesà

Grissinis amb oli d’oliva verge  
extra i sal gruixuda



Aperitiu

Aperitiu

Bloody Mary amb escopinyes

Blinis de formatge Tou dels Til·lers  
i confitura de taronja amarga

Caramels de foie amb reducció  
de vinagre balsàmic

Salmó fumat amb cítrics i poma

Tataki de tonyina vermella  
amb caviar i tomàquet

Mini quiche amb porros i gambes

Cruixent de llagostí amb reducció  
de soja i mel

Mini burger amb melmelada de ceba  
de Figueres a l’Oporto

Broqueta de pop a la gallega 

Bunyols de bacallà

Croquetes de pollastre de pagès rostit 
amb pinyons

Croquetes de gambes

Musclos de roca al vapor amb pebre 
negre i Xerès

Cloïsses amb velouté de cava

Escamarlans saltejats amb sal i pebre



Aperitiu

Bufet de freds al tall

Pernil ibèric tallat al moment

Selecció de foie micuit amb torradetes 
de fruits secs

Salmó Norueg fumat i marinat a casa 
amb crema agra i caviar

Arròs i fideuà

Arròs de llobregant amb nècores

Fideuà negre amb all i oli de pinyons



Selecció de formatges

Selecció de formatges

Blau Cingles de Bertí 
Centelles, Osona. Formatge blau, gras, d’escorça 

tova natural de color gris amb zones groguenques. 
Elaborat a base de llet crua de vaca. El seu sabor 
és fort i persistent, és remarcable el seu untuós 

pas en boca i les lleus notes picants.

Petit Nevat de Can Pujol 
Vallromanes, Vallés Oriental. És un formatge 

elaborat amb llet pasteuritzada de cabra. Està 
recobert amb una consistent capa de fongs i amb 

una textura molt cremosa. El seu gust és suau amb 
tocs làctics, acidesa equilibrada i olor de bolets.

Idiazábal 
País Basc i Navarra. El formatge Idiazábal és un 

formatge elaborat exclusivament amb llet d’ovella 
de les regions del País Basc i Navarra.  

És un formatge gras amb una maduració mínima 
de setanta dies. El seu sabor és intens, equilibrat, 

net i consistent. El seu olor és intens.



Selecció de formatges

Selecció de formatges

Roncal 
Navarra. És un formatge elaborat únicament amb 

llet d’ovella. És de pasta dura, forma cilíndrica i 
color blanc marfil. La seva pell és dura i recoberta 

de fongs i el seu interior és compacte i sense 
forats. Té un sabor intens amb un toc picant i la 

seva textura és suau i cremosa.

 Sant Gil d’Albiol 
Olot, La Garrotxa. Elaborat amb llet pasteuritzada 

de cabra, el formatge de Sant Gil d’Albiol és un 
formatge semi madur i de textures cremoses. 
Lleugerament salat i amb un punt d’acidesa,  

el seu gust és suau i equilibrat, recordant-nos 
l’aroma de les nous.

Crema de Tupí 
Sort, Pallars Sobirà. Pasta cremosa elaborada 
a partir de formatges semi curats i curats, oli 

d’oliva verge extra i aiguardent. Té un sabor molt 
característic i personal, fort però no en excés. 
La seva textura és cremosa, suau i d’un color 
groguenc. La seva olor es penetrant i es pot 
percebre l’aroma del licor que l’addiciona.



Aperitiu

Si voleu complementar l’aperitiu

Showcooking de barbacoa:
Broqueta de rap amb cansalada ibérica

Broqueta de llagostins
Broqueta de magret d’ànec amb foie

Broqueta de filet amb vedella de Girona 
+10€

Deliciosa selecció de foies  
10€

Els nostres gelats salats 
+5€



Menú Galligants

Menú Galligants

Entrants

Amanida amb foie micuit, pernil  
d’ànec, geleé d‘Oporto, poma verda  

i vinagreta de gerds

Sopa freda de tomàquet i síndria amb 
tàrtar de marisc, oli d’alfàbrega i pinyons

Carpaccio de tonyina vermella  
amb tàrtar de tomàquets, alvocat  

i caviar amb oli d’herbes

Crema de patata fumada amb coulis  
de foie, ceps i cansalada ibèrica

Plat principal

Melós de porc ibèric glacejat amb ratafia 
i parmentier de carbassa

Medalló de rap amb suquet  
de peix i cloïsses

Filet de llobarro amb salsa de cava i 
pebre verd, cloïsses i juliana de verdures

Filet de vedella amb salsa  
de Cafè Paris i graten de patates 

INCLOU UN ENTRANT I DOS PRINCIPALS  
A ESCOLLLIR PER TOTS IGUAL



Menú Pedreres 

Menú Pedreres

Entrants
Amanida de mig llobregant amb mango, 

pinya, caviar, alvocat i vinagreta  
de fruits de la passió

Carpaccio de vieires amb ceps confitats, 
papada de porc ibèric, llagostins  

i vinagreta de fruits secs
Sopa freda de meló i ametlles  

amb gamba vermella marinada i raïm
Crema de marisc a la bullabesa 

amb mig llamàntol i musclos amb rouille

Plat principal
Medalló de rap amb suquet i nècores, 
mitja llagosta amb gratinat de patates 

i trompetes de la mort
Filet de vedella amb salsa Périgueux 
o Salsa Café París i escalopa de foie

Espatlla de cabrit cuita a baixa 
temperatura sobre fons  

de patata confitada
Garrí confitat amb parmentier  

suau d’alls i codony
Suquet de turbot salvatge amb 

verduretes baby i tòfona

INCLOU UN ENTRANT I DOS PRINCIPALS  
A ESCOLLLIR PER TOTS IGUAL



Pre-postres

Pre-postres

Sorbet de mojito amb crispis  
de menta i “peta-zetas”

Sorbet de mandarina imperial  
amb fruits vermells

Sopeta de fruita de la passió  
amb mascarpone

Maduixes en almívar de cointreau  
i sorbet de taronja 

Sorbet de mar de cava 

ESCOLLIR UN PER TOTS IGUAL



Pastís de Noces

Pastís de Noces

Llimona: Bescuit d’ametlles i mousse de llimona 
acabat amb gelatina de llimona

Massini: Bescuit d’ametlles, una capa de trufa, 
una de nata i acabat amb rovell cremat

Xocolata: Bescuit de cacau, mousse  
de xocolata 64% de cacau i acabat banyat  

amb glacejat de xocolata

3 xocolates: Bescuit de cacau amb una capa  
de xocolata negra, una de llet i una de blanca. 
Acabat amb una capa de glacejat de xocolata

Farners: Bescuit dacquoise d’ametlla cruixent, 
neules, avellanes i xocolata 64% cacau

Coco-pinya: Dacquoise i mousse de coco  
amb un cor de pinya a l’interior. 

Acabat arrebossat amb coco ratllat

Passió i gerds: Bescuit d’ametlla, mousse  
de fruita de la passió i un interior de  

compota de gerds. Acabat glacejat amb gelatina  
de la passió

Xocolata blanca, iogurt i maduixa:  
Bescuit d’ametlles, mousse de xocolata i iogurt 

amb interior gelificat de maduixa. Acabat  
amb gelatina de maduixa

Catalunya: Dacquoise d’avellana, mousse de 
crema catalana i interior gelificat de maduixa. 

Acabat amb rovell cremat

ESCOLLIR UN PER TOTS IGUAL



Bodega

Bodega Menú

Vi blanc 
D.O. Empordà

Vi negre 
D.O. Empordà

Cava Start Brut 
D.O. Cava

Aigua amb gas i sense gas

Infusions

Cafè 

Carro de licors

Petit Fours 



Bodega

Altres Vins
BLANCS 
Beronia Blanc  +2,00€ 
D.O. Rioja 

Collection   +3,00€ 
D.O. Empordà

GR 94   +4,00€ 
D.O. Rías Baixas

Hnos Lurton Cuesta de Oro  +7,00€ 
D.O. Rueda  

NEGRES
Conde de Valdemar Criança  +2,00€ 
D.O. Rioja 

Baron de Ley Reserva +5,00€ 
D.O. Rioja

5 Fincas +7,00€ 
D.O. Empordà

Finca Malaveïna  +12,00€ 
D.O. Empordà

CAVAS
Cuveé Especial Brut  
Reserva Rosat +6,00€ 
D.O. Cava

Gran Claustro Brut  
Nature Reserva  +10,00€ 
D.O. Cava

AMB SUPLEMENT PER PERSONA



Candy bar

Candy Bar

Assortiment de dolços

Assortiment de xocolates

COMENÇA 1H. DESPRÉS DE LA BARRA LIURE 
INCLÒS SI ES CONTRACTA BARRA LLIURE



Resopón

Ressopó Clàssic
+5€

Assortiment de fruita fresca 

Assortiment de mini briocheria dolça 

Cookies de xocolata

Ressopó Dolç&Salat 
+6€

Broqueta de fruita fresca

Focaccia d’embutits artesanals

Mini rolls de pernil dolç i formatge 

Assortiment de reposteria

Ressopó Especial
+8,5€

Broqueta de fruita fresca

Mini xapata d’ibèric 

Mini rolls de pernil dolç i formatge 

Assortiment de reposteria

AMB SUPLEMENT PER PERSONA



Menú infantil

Menú Infantil 1
65€

PRIMERS

Aperitiu boda 

SEGONS

Lasanya a la bolonyesa  
o  

Costelles de xai 

POSTRE

Pastís de xocolata 

BEGUDA

Aigua mineral o refresc

FINS 12 ANYS



Menú infantil

Menú Infantil 1
75€

PRIMERS

Aperitiu boda 

SEGONS

Canelons de carn rostida gratinats  
o  

Filet de vedella amb patates 

POSTRE

Assortiment de gelats

BEGUDA

Aigua mineral o refresc

FINS 12 ANYS 



Informació 
general

Escandall de preus
Menú Galligans 150€ 

Menú Pedreres 190€

Mínim 90, màxim 160 comensals adults

Menys de 90 i més de 160 
consultar

Aquest pressupost inclou
Copa de benvinguda

Gastronomia i bodega de l’aperitiu 

Menú Galligans o Pedreres 
(entrant, dos principals, pre-postre  

i tarta nupcial individual)

Celler

Candy Bar 

Material estàndard

Funda cadira estàndard

Decoració centre taula estàndard

Inclou muntatge amb decoració estàndard, 

Minuta estàndard i sitting

Prova de menú amb event confirmat: 
Entre 90 i 120 comensals / 4 persones 

Més de 120 / 6 persones 
Preu per persona prova extra 50€  

per persona

Sumplements
Cerimonia Civil 

consultar

Menú staff personal extern 
(fotògraf, etc…) 

50€ per persona

DJ 2 hs (mínim) 
750€

Suplement per hora DJ 
250€

Suplement de barra lliure per hora 
14€ per persona 

Material no estàndard 
Consultar

Decoració floral no estàndard 
Consultar

Contractació de fotògraf i audiovisuals 
Consultar



Informació 
general

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.

Duració aproximada  
3 hores.

El número final de convidats  
s’ha d’entregar amb  
7 dies d’anticipació.

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

i necessitats especials.



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

17004 Girona
www.urhpalaudebellavistagironahotel.com

PALAU DE BELLAVISTA


