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Aperitiu de Benvinguda a taula 

Canapès variats i còctel d’olives   
 

Entrants a compartir:  
Tàrtar de salmó amb guacamole i espurnes de ceba fregida    

Coca de pa amb tomàquet i pernil Ibèric  
Croquetes de botifarra negra i parmesà   

Croquetes de verdura escalivada i formatge de cabra   
Llàgrimes de calamar empanades al xili   

“Meatballs” de vedella ecològica amb foie i base de salsa barbacoa     
 

Segon plat de carn o peix (*) 
 

Melós de vedella amb la seva salsa, amb parmentière de pèsols 
 i xips de patata violeta  

O 
Suprema de corball a la meunière de taronja i graten de patates  

  
 

Les postres 

Pastis Celebració a escollir    
Copa de cava NUUS Selecció Brut Nature per brindar 

 
Celler: 

Vi blanc i negre El Circo D.O. Cariñena  
Aigües Minerals 

Refrescs o cervesa  

Cafè o infusió 
 

Servei de pa  
 

Preu per persona 35 € IVA Inclòs 
 

(*) Màxim  7 dies abans s’ha de saber la quantitat exacta de cada plat escollit. En cas de no poder 

confirmar la quantitat del plat principal s’ha de tancar el menú amb un plat únic per tothom. 
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Aperitiu de Benvinguda a taula 

Canapès variats i còctel d’olives   
 

ENTRANTS A COMPARTIR 
Tàrtar de salmó amb guacamole i espurnes de ceba fregida    

Coca de pa amb tomàquet i pernil Ibèric  
Croquetes de botifarra negra i parmesà   

Croquetes de verdura escalivada i formatge de cabra   
Llàgrimes de calamar empanades al xili   

“Meatballs” de vedella ecològica amb foie i base de salsa barbacoa     
 

CARN o PEIX (*) 

Suquet de cueta de rap tradicional      
o 

Timbal de xai confitat a baixa temperatura amb la seva salsa i patates panaderes 
 

Les postres 

Pastis Celebració a escollir    
Copa de cava NUUS Selecció Brut Nature per brindar 

 
Celler: 

 

Vi Blanc Tuercebotas Tempranillo D.O. Ca. La Rioja  

Vi Negre Jardins de Perelada D.O. Empordà  
Aigües Minerals  

Refresc o Cervesa  
Cafè o infusió 

 
Servei de pa  

 
Preu per persona 38 € IVA Inclòs. 

 

(*) Màxim  7 dies abans s’ha de saber la quantitat exacta de cada plat escollit. En cas de no poder 

confirmar la quantitat del plat principal s’ha de tancar el menú amb un plat únic per tothom. 
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Per picar a taula 

Xips de verdures amb salsa d’aperitiu 
Lollipop de foie i xocolata  

Canapès variats   
 

Primers plats a compartir 
Festival de mar 

Amanida de tonyina marinada amb soja i Guacamole   

Llagostins cuits en aigua de mar amb salsa rosa    
Pop a Feira amb escates de sal fumada  

Llàgrimes de calamar empanades amb un toc de xili   

Gambots amb picada d’all i julivert  
 

Plat principal (*) 
Entrecot de vedella a la graella amb trinxat de patata, ceba i pebrot escalivat 

O 
Llom de bacallà a la “mousselina” d’all i oli amb llit de porros a la crema   

Servei de pa 
 

Postres 
 

Pastis de celebració    
Copa de cava Raimat Chardonnay Brut Nature Pinot Noir per brindar  

 
Begudes 

 

Vi Blanc Can Freixes Selecció -  D.O. Penedès  

Vi negre Anima de Raimat – D.O. Costes del Segre  
Aigua mineral, refrescs o cervesa  

Cafè o infusió 
 

Servei de pa  
 

Preu per persona 44 €  IVA inclòs 

(*) Màxim  7 dies abans s’ha de saber la quantitat exacta de cada plat escollit. En cas de no poder 

confirmar la quantitat del plat principal s’ha de tancar el menú amb un plat únic per tothom. 
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Per picar a taula 
Xips de verdures 

Piruleta de parmesà  
Assortit de canapès   

 

Primer plat 
Bouquet d’enciams amb bacallà confitat a l’oli de romaní i llagostins arromescats 

amb espurnes de ceba fregida.    
 

Segon Plat 

Suquet de llom de rap tradicional     
(Rap, gamba vermella, escamarlà, cloïsses i patata)  

o 

Filet de vedella amb salsa Cafè Paris i milfulles de patata     
Servei de pa  

 

Postres 

Pastis de celebració a escollir    
Copa de Cava Raimat Chardonnay Brut Nature Pinot Noir per brindar 

 
Begudes 

Vi Blanc Can Freixes Selecció – D.O. Penedès  

Vi Negre Anima de Raimat – D.O. Costes del Segre  
Aigua mineral, refrescos o cervesa  

 
Cafè o infusió 

 
Servei de pa  

 
 

Preu per persona 48 €  IVA inclòs 

(*) Màxim  7 dies abans s’ha de saber la quantitat exacta de cada plat escollit. En cas de no poder 

confirmar la quantitat del plat principal s’ha de tancar el menú amb un plat únic per tothom. 
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Per picar  a peu dret a la terrassa exterior 
Xips de verdures  

Mini broqueta de pinya natural amb pernil Ibèric 
Got de mousse de foie i compota de pera  

Dau de patata i pop amb pebre vermell de la Vera, oli d’oliva i escates de sal  
Dàtils amb bufanda de bacó 

Croquetes de xoriç, camembert i mel    
Llàgrimes de calamars empanades amb un toc de xili  

“Meatballs” de xai amb salsa BBQ  
 

De Beguda 

Refrescs i cervesa de barril  

Vi blanc, negre o rosat D.O. Empordà  

Cava Rosat – D.O. Cava  

Vermouth Blanc i Negre  
Bitter Sense alcohol  

Aigües Minerals 
 

(a taula) 
Primer plat  

Caneló de peix i marisc amb beixamel suau de porros     

Vi Blanc Tuercebotas Tempranillo – D.O. La Rioja  

 
Segon plat  

Filet de vedella amb salsa Pedro Ximénez, espàrrecs verds i flam de bacó    

Vi Negre Anima de Raimat – D.O. Costes del Segre  

Aigües minerals, refrescos i cervesa  
 

Servei de pa  
 

Postres 

Pastís de celebració a escollir    

Cava Raimat Chardonnay Brut Nature Pinot Noir  
Cafè o infusió 

 
Preu per persona 58 €  IVA inclòs 



 

 

 
 
 
 
 

Proposta de pastissos de celebració      
 
. Massini tradicional (pa de pessic amb crema cremada per sobre, farcit de nata i trufa. El farcit 
pot  ser també d’un sol gust: nata o trufa o crema) 
 
. Semifred de llimona 
 
. Semifred de maduixots 
 
. Sacher de xocolata amb melmelada d’ albercoc 
 
. Selva Negra de xocolata, nata i fruits vermells 
 

. Sara de mantega i ametlles  
 
. Nata (pa de pessic amb farcit de nata i cobertura de nata) 
 
. Xocolata blanca (pa de pessic amb mousse de xocolata blanca, crema suau de llimona i cobert 
de xocolata blanca) 
 
. Triple xocolata 
 
. Melós de nata amb farcit de gelée de maduixa 
 
 
 
 
*Els pastissos poden presentar-se o bé servir-se directament com unes postres, segons desitgin. 
 

 


