
Celebracions
Nadal



Menú  
Nadal 1

Menú Nadal 1
APERITIUS

Torradeta de pa amb tomàquet 
i pernil ibèric

Caldo curt d’escudella 
amb galets 

Mini croqueta de rostit 
de carn d’olla

PRIMERS

Amanida de formatge brie 
caramel·litzat amb gerds, ametlles 

i cruixent d’ibèric
o

Canelons de confit d’ànec  
amb crema de foie 

SEGONS

Filet de lluç amb crosta  
a l’hermitage amb salsa de cava 

i cloïsses
o

Cap de llom ibèric cuit a baixa 
temperatura amb mel i cervesa 
negre, la seva salsa i castanyes

POSTRES

Brownie de xocolata amb nous  
Pecán i gelat de Baileys

o
Bracet de nata i rovell d’ou  

cremat amb sorbet de mandarina 
i fruits vermells

Torrons i neules 

CELLER

Vi blanc / D.O. Empordà

Vi negre / D.O. Empordà

Copa de cava als postres 

Aigües minerals

Cafè i infusions



Menú  
Nadal 2

Menú Nadal 2
APERITIUS

Caldo d’escudella amb galets 

Mini croqueta  
de carn de pilota

PRIMERS

Amanida de vieires amb  
carxofes confitades i cruixent  

de pernil ibèric
o

Lasanya de bolets amb beixamel 
de foie gras i ceps

SEGONS

Filet de corball amb crebis  
de txangurro i verduretes  

a l’estil julienne
o

Melós de vedella rostit al vi  
negre, trompetes de la mort 

i graten de carbassa

POSTRES

Baba al ron amb gelat 
de pinya colada

o
Sorbet de mandarina 
amb fruits vermells

Torrons i neules 

CELLER

Vi blanc / D.O. Empordà

Vi negre / D.O. Empordà

Copa de cava als postres 

Aigües minerals

Cafè i infusions



Gran  
menú de  

Nadal 
Bellavista

Gran menú Bellavista
APERITIUS A TAULA

Pernil ibèric amb coca de pa torrat 
amb tomàquet

Taula d’assortiment de formatges 
catalans amb confitures

Torradeta d’anxova de L’Escala 
i ceba caramel·litzada

Musclos de roca oberts 
al moment al vi blanc

Tempura de llagostí amb pebre 
vermell i cervesa

1/2 escamarlà gratinat  
amb all i oli suau i ametlles

SEGONS

Medalló de rap amb suquet 
de cranc i nècores

o
Filet de vedella amb graten  

de carbassa i foie

POSTRES

Bunyols de xocolata amb nous 
Pecán i gelat de vainilla Bourbon

o
Carpaccio de pinya caramel·litzada, 

fruits vermells, crema anglesa i 
sorbet de gerds

Torrons i neules 

CELLER

Vi blanc / D.O. Empordà

Vi negre / D.O. Empordà

Copa de cava als postres 

Aigües minerals

Cafè i infusions



Menú còctel Nadal 1
FREDS

Xips vegetals amb pols de ceps

Focaccia de verdures amb anxoves 
de L’Escala

Brioix de mousse de foie 
i torró de Xixona

Canapè de salmó fumat 
amb crema i caviar

Taula d’embotits ibèrics amb 
pa torrat amb tomàquet

Amanida de cranc i pinya 

Formatges catalans amb confitures, 
crackers i grissinis

Truita de ceba de Figueres  
amb carxofes de temporada 

CALENTS

Mini caneló de pollastre amb tòfona 

Caldo d’escudella amb galets petits

Mini croqueta de pilotes

Dàtils amb bacó

Cruixent de llagostí  
amb pasta filo i romesco

Bunyols de bacallà amb all i julivert

Musclos de roca oberts 
al moment al vi blanc

Petits escamarlans saltejats 
amb sal i pebre

Arròs a la cassola de mar  
i muntanya (sèpia, costelles, 

gambes, bolets)

CELLER

Vins / D.O. Empordà

Aigües, café e infusiones

POSTRES

Coca de xocolata amb nous

Torrons i neules + copa de cava

Menú 
còctel 1



Menú còctel Nadal 2
FREDS

Piruletes de parmesà

Torró de foie 

Taula de pernil ibèric amb pa torrat 
amb tomàquet

Amanida de gambes amb salsa còctel

Canapè de salmó fumat 
 amb crema i caviar

Taula de formatges catalans amb 
confitures, crackers i grissinis

Tàrtar de tonyina amb salsa 
de recapte

Amanida de pop a la llauna

Seitó amb hummus 
i tomàquet confitat

CALIENTES

Mini caneló d’ànec amb foie

Caldo d’escudella amb galets petits

Mini croqueta de pilota

Dàtils amb bacó

Cruixent de llagostí  
amb pasta filo i romesco

Eriçó de mar farcit amb vieira 
i crevise

Mini broqueta de filet de vedella 
amb sal Maldon

Mini broqueta de rap  
amb pebre fumat de la Vera

Tastet de garrí amb parmentier 
i codony

Arròs (Illa de Riu) caldós de 
llobregant sense clova amb sèpia 

CELLER

Vins / D.O. Empordà

Aigües, café e infusiones

POSTRES

Trufes de xoco i gerds 

Mini cornet de crema i festucs 

Torrons i neules + copa de cava

Menú 
còctel 2



Aquest pressupost inclou
IVA

Gastronomia i celler especificada.

Material estàndard. Preus vàlids per a 
grups entre 10 i 80 pax. Per a més o 

menys comensals, consultar suplements.

Consultar suplements per a 
celebracions a l’exterior.

El nombre de comensals 
s’haurà de tancar 7 dies  

abans de l’event.

A escollir una única opció 
per a tots els comensals.

Disposem de  
gastronomia per dietes 

especials i al·lèrgens.

Si desitja contractar algun  
servei amb alguna empresa 

o professional extern,
haurà de fer una petició  

per escrit i tenir autorització 
prèvia de l’Hotel.

Informació 
general

Menús no vàlids en els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre de 2019 així com tampoc els dies 1 i 6 de gener de 2020.



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

17004 Girona
info.pbellavista@urh-hoteliers.com


