
 

MENÚ CATEDRAL

Tapa: escudella amb galet i pilota

•  
Amanida de seitons amb poma verda i

fruita de la passió

•  
Bacallà gratinat amb allioli

parmentier 
O 

Secret ibèric amb trinxat d´ espinac
i ceps 

•  
Pastís Òpera amb gelat de cafè

Petit fours; neules i torrons, acompanyats 
amb una copa de cava

 
Cafès i infusions

 
Celler 

Vi blanc i vi negre Marmellans 
(DO Catalunya),

Aigües, Cava Brut Nature Fontallada
 

Preu: 37€ /persona ( Iva 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MENÚ CATEDRAL 

amb galet i pilota 

eitons amb poma verda i 
fruita de la passió 

llioli d’ametlla i  

amb trinxat d´ espinacs frescs 

gelat de cafè 
Petit fours; neules i torrons, acompanyats 

una copa de cava 

s 

Marmellans  
(DO Catalunya), 

, Cava Brut Nature Fontallada 

 10% inclòs) 

 
 

MENÚ PICA PICA
 

Tapa: escudella amb galet i pilota
• 

Entrants per compartir
Foie amb pa d’espècies

Pernil Ibèric amb pa de coca i tomàquet
Coca d’escalivada 

Tataki de salmó i alvocat
Cruixent de llagostí amb salsa teriyaki

• 
Llobarro amb polenta, ceba tendra i

hanout”
O 

Mitjana de vedella amb cremós de celerí i 
salsa de ratafia

• 
Tiramisú amb cirera

Petit fours; neules i torrons, acompanyats 
amb una copa de cava

 
Cafès i infusion

 

Celler 
Vi blanc i vi negre Marmellans 

(DO Catalunya),
Aigües, refrescs o cerves

Cava Brut Nature Fontallada
 

Preu: 45€ /persona ( Iva 10% incl
 
 

 

 

 

MENÚ PICA PICA 

amb galet i pilota 
 

Entrants per compartir 
d’espècies i toffee salat 

Pernil Ibèric amb pa de coca i tomàquet 
 i anxoves 

Tataki de salmó i alvocat 
Cruixent de llagostí amb salsa teriyaki 

 
Llobarro amb polenta, ceba tendra i “ras el 

hanout” 

Mitjana de vedella amb cremós de celerí i 
salsa de ratafia 

 
amb cirera amarena 

Petit fours; neules i torrons, acompanyats 
una copa de cava 

Cafès i infusions 

 
Marmellans  

(DO Catalunya), 
, refrescs o cervesa,  

Cava Brut Nature Fontallada 

€ /persona ( Iva 10% inclòs) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENÚ 4 CAPELLANS
 

       Tapa: escudella amb galet i pilota

•  
Entrants per compartir

Foie amb pa d’espècies i toffee salat
Pernil Ibèric amb pa de coca i tomàquet

Coca d’escalivada i anxoves
Tataki de salmó i alvocat

Cruixent de llagostí amb salsa teriyaki
Pop a la planxa amb patata co

pimentó 

•  
Corball amb milfulls de patata, cansalada i

oli de farigola 
O 

Espatlla de xai confitada amb bulgur i 
espècies 

•  
Carpaccio de pinya amb crema catalana

Petit fours; neules i torrons, acompanyats 
amb una copa de cava

 
Cafès i infusions

 
Celler 

Vi blanc i vi negre Marmellans 
(DO Catalunya),

Aigües, refrescs o cerves
Cava Brut Nature Fontallada

 

Preu : 52€ /persona (IVA 10% inclòs

 
 

 

MENÚ 4 CAPELLANS 

amb galet i pilota 

compartir 
i toffee salat 

Pernil Ibèric amb pa de coca i tomàquet 
i anxoves 

Tataki de salmó i alvocat 
Cruixent de llagostí amb salsa teriyaki 

amb patata confitada i 

de patata, cansalada i 
 

Espatlla de xai confitada amb bulgur i 

crema catalana 
Petit fours; neules i torrons, acompanyats 

una copa de cava 

s 

Marmellans  
(DO Catalunya), 

, refrescs o cervesa,  
Cava Brut Nature Fontallada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENÚ DEGUSTACIÓ
 

Tapa: escudella amb galet i pilota
Tapeta de foie mi cuit amb compota de figa

i pa d’espècies

• 
Amanida de vieires amb pinya, pomelo i 

vinagreta de llima

• 
Suquet de rap amb escamarlà

• 
Filet de bou amb trinxat de carbassa, 

tòfona i salsa de parmesà
 

Coulant de xocolata amb fruits vermells
Petit fours; neules i torrons, acompanyats 

amb una copa de cava
 

Cafès i infusion
 

Celler 
Vi blanc i vi negre Marmellans 

(DO Catalunya),
Aigües, refrescs o cerves

Cava Brut Nature Fontallada
 

Preu : 59€ /persona (IVA 10% inclòs

(IVA 10% inclòs)

MENÚ DEGUSTACIÓ 

amb galet i pilota  
amb compota de figa 

d’espècies 

 
Amanida de vieires amb pinya, pomelo i 

vinagreta de llima 

 
amb escamarlà 

 
Filet de bou amb trinxat de carbassa, 

tòfona i salsa de parmesà 

xocolata amb fruits vermells 
Petit fours; neules i torrons, acompanyats 

una copa de cava 

Cafès i infusions 

 
Marmellans  

(DO Catalunya), 
, refrescs o cervesa,  

Cava Brut Nature Fontallada 

(IVA 10% inclòs)


