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HB-004219-91



MENÚ 
Gran buffet de Navidad 22
Gran bufet de Nadal 22

• Selección de mariscos al vapor con sus vinagretas y salsas caseras
• Selecció de marisc al vapor amb les seves vinagretes i salses casolanes 

• Estación de ostras con sus vinagretas
• Estació d'ostres amb les seves vinagretes

• Tartar de ternera del Pirineu 
• Tàrtar de vedella del Pirineu

• Tartar de atún rojo con guacamole
• Tàrtar de tonyina vermella amb guacamole

• Tabla de embutidos artesanos (Bull, catalana, longaniza, butifarra negra…)
• Taula d'embotits artesans (Bull, catalana, llonganissa, botifarra negra…)

•Jamón ibérico de bellota al corte con pan con tomate
• Pernil ibèric de gla al tall amb pa amb tomàquet

• Pastel de carne y foie con hojaldre
• Pastís de carn i foie amb pasta de full
• Roast beaf con vinagreta de mostaza

• Roast beaf amb vinagreta de mostassa
• Quesos de autor con sus panes, grisines y mermeladas caseras

• Formatges d'autor amb els seus pans, grisines i melmelades casolanes
• Estación de ensaladas, crudités y creaciones del Chef 

• Estació d'amanides, crudites i creacions del xef
• Mini quiche de vieiras y de verduras
• Mini quiche de vieires i de verdures

• Selección de panes artesanos
• Selecció de pans artesans

• Canelones de rustido con bechamel de cebolla de Figueres
• Canelons de rostit amb beixamel de ceba de Figueres

• Tradicional “escudella i carn d’olla”
• Tradicional escudella i carn d’olla

• Solomillo Wellington
• Filet Wellington

• Rape con salsa de azafrán y almejas
• Rap amb salsa de safrà i cloïsses

• Redondo de pollo de corral relleno con ciruelas pasa y piñones
• Rodó de pollastre de corral farcit amb prunes, panses i pinyons

• Arroz de espárragos y setas 
• Arròs d'espàrrecs i bolets
• Pastel de verduras asadas

• Pastís de verdures rostides
• Gran estación de postres artesanos y fuente de chocolate con fruta fresca
• Gran estació de postres artesanes i font de xocolata amb fruita fresca

Selección de vinos y cavas a cargo de nuestro sommelier
Selecció de vins i caves a càrrec del nostre sommelier

Agua, café y surtido de turrones i neulas
Aigua, cafè i assortiment de torrons i neules

PRECIO POR ADULTO: 95,00 EUROS IVA INCLUIDO
PRECIO POR NIÑO (2-12 AÑOS): 48,00 EUROS IVA INCLUIDO

PREU PER ADULT: 95,00 EUROS IVA INCLÒS
PREU PER NEN (2-12 ANYS): 48,00 EUROS IVA INCLÒS



MENÚ
San Esteban 22
Sant Esteve 22

TRÍO DE APERITIVOS
TRIO D'APERITIUS

Ostra a la brasa con sopita de pepino, manzana y perlas de ajo negro
Ostra a la brasa amb sopeta de cogombre, poma i perles d'all negre

Micuit de foie con Carquiñolis
Micuit de foie amb carquinyolis

Tartar de carabinero con crema de calamares y crujientes de su tinta
Tàrtar de carrabiner amb crema de calamars i cruixents de la seva tinta

ENTRANTES 
ENTRANTS

Canelones de pintada y trufa negra con espuma de bechamel
Canelons de pintada i tòfona negra amb escuma de beixamel

PESCADO
PEIX

Salmonetes a la plancha, terrina de berenjena a la brasa con queso ahumado
Molls a la planxa, terrina d'albergínia a la brasa amb formatge fumat

CARNE
CARN

Solomillo de ternera con tatin de manzana y patata, foie y reducción de Malvasía
Filet de vedella amb tatin de poma i patata, foie i reducció de Malvasia

 

POSTRE 
POSTRES

Canelón de mango y transparencia de frutos rojos
Caneló de mango i transparència de fruits vermells
Semifrío de chocolate, naranja y caramelo de menta
Semifred de xocolata, taronja i caramel de menta

Turrones caseros y neulas
Torrons casolans i neules

BODEGA
CELLER

Copa de cava de bienvenida
Copa de cava de benvinguda

Can Bas P5, DO Penedès
Inici, DOQ Priorat

Cava Pere Ventura Primer
Aguas, cafés e infusiones
Aigües, cafès i infusions

PRECIO POR ADULTO: 95,00 EUROS IVA INCLUIDO
PREU PER ADULT: 95,00 EUROS IVA INCLÒS


