
 

 

MENÚ 1 
 
 

Pica-pica 

Olives arbequines. 

Tàrtar de salmó amb escarola i reducció de taronja. 

Risotto de bolets de temporada. 

Carpaccio tebi de bacallà amb ceba confitada i tomàquets cherrys confitats. 

Hummus de cigró de l’Alta Anoia amb torradetes. 

Amanida de contrastos. 

 
SEGONS A ESCOLLIR 

Melós de xai amb puré de poma. 

O 

Lluç amb puré de pastanaga i vinagreta de panses i pinyons. 

 
POSTRE 

Pastisset de formatge amb coulis de fruits vermells i gelat de iogurt. 

En el menú està inclòs el vi, l’aigua, i els cafès. Cava i licors no inclosos en el preu. 

 
Consulti preus (*Preu especial per a grups) 



 

 

MENÚ 2 
 
 

Pica-pica 

Olives arbequines. 

Mini coques de foie a la sal amb porto. 

Arròs cremós de marisc. 

Carpaccio de gamba amb cansalada a baixa temperatura, pa de blat de moro i oli d’all. 

Pernil ibèric D.O. Extremadura amb coca de vidre. 

Tàrtar de tonyina amb advocat i tomàquet. 

 
 

SEGON A ESCOLLIR 

Filet de vedella amb puré de patata i suc de rostir. 

O 

Turbot amb cremós de pastanaga i mini carbassó, amb oli de mel d’Òdena. 

 
 

POSTRE 

Escuma de crema Catalana amb sorbet de mandarina. 

En el menú està inclòs el vi, l’aigua, i els cafès. Cava i licors no inclosos en el preu. 

 
Consulti preus (*Preu especial per a grups) 



 

 

MENÚ 3 
 
 

PRIMER PLAT 

Amanida de formatge de cabra amb codony, magrana i vinagreta de fruits secs. 

 

 
SEGON PLAT 

Melós de vedella amb bolets de temporada. 

 

 
POSTRES 

 
Brownie de nous amb gelat de vainilla i coulis de mora. 

En el menú està inclòs el vi, l’aigua, i els cafès. Cava i licors no inclosos en el preu. 

 

 
Consulti preus (*Preu especial per a grups) 
 


	MENÚ 1
	SEGONS A ESCOLLIR
	POSTRE
	Consulti preus (*Preu especial per a grups)
	SEGON A ESCOLLIR
	POSTRE (1)
	Consulti preus (*Preu especial per a grups) (1)
	SEGON PLAT
	POSTRES
	Consulti preus (*Preu especial per a grups) (2)

