
Dinar de Nadal

Amanida de llamàntol, rap i llagostins amb germinats   o

Canelons tradicionals amb beixamel trufada   o

Bloc de foie amb brots d'espinacs i torradetes

Pastís   o

Fruita natural amb xocolata negra

Brou de Nadal amb galets i pilotetes de carn d'olla

Vi SumarrocaNostrat Blanc de Blancs

Vi SumarrocaNostrat Noir de Noirs

Cava Sumarroca Brut Reserva

Pollastre de pagès a la catalana amb prunes i pinyons   o

Tournedó de xai amb patates panaderes i salsa de bolets   o

Filets de llenguado, llagostins i cloïsses amb salsa de cava

Còctel de cava amb canapé 

Cafè i infusions

Preu: 60 euros
IVA inclòs

Torrons i neules

Dissabte, 25 de desembre de 2021



Dinar de Sant Esteve

Canelons de Sant Esteve   o

Tàrtar de salmó marinat amb alvocat i tomàquet   o

Amanida de marisc amb salsa còctel

Pastís   o

Fruita natural amb xocolata negra

Escudella de galets amb pilotetes de carn d'olla

Vi SumarrocaNostrat Blanc de Blancs

Vi SumarrocaNostrat Noir de Noirs

Còctel de cava amb canapé

Cafè i infusions

Preu: 50 euros
IVA inclòs

Diumenge, 26 de desembre de 2021

Fricandó de vedella amb ceps i camagrocs   o

Confit d'ànec amb poma caramel·litzada i salsa de figues   o

Suquet de rap, escamarlans i musclos



Entreteniments

Amanida de llamàntol ,  rap i  llagostins amb germinats  o
Pernil  ibèric  de gla de jabugo i  foie  micuit  del  Perigord
 

Cua de rap i  v ie ires amb salsa de taronja i  cava  o
Filet  de vedella amb foie i  ceps

Postres
Raïms de la sort

 Cafè i  infusions

Vi SumarrocaNostrat Blanc de Blancs
Vi SumarrocaNostrat Noir de Noirs
Cava Sumarroca Brut Reserva

Bossa cotilló

Preu:  90Euros
Preu forfait  (sopar+dormir+esmorzar):  135  Euros
IVA inclòs

 

SoparRevetlla
deCap d'Any

Divendres, 31 de desembre de 2021



Dinar d'Any Nou

Canelons tradicionals amb beixamel trufada   o

Tàrtar de salmó marinat amb alvocat i tomàquet   o

Amanida de marisc amb salsa còctel

Pastís   o

Fruita natural amb xocolata negra

Escudella de galets amb pilotetes de carn d'olla

Vi SumarrocaNostrat Blanc de Blancs

Vi SumarrocaNostrat Noir de Noirs

Còctel de cava amb canapé 

Cafè i infusions

Preu: 50 euros
IVA inclòs

Dissabte, 1 de gener de 2022

Tournedó de xai al forn amb patates panaderes   o

Confit d'ànec amb poma caramel·litzada i salsa de figues   o

Suquet de rap, escamarlans i musclos



Dinar de Reis

Canelons tradicionals amb beixamel trufada   o

Tàrtar de salmó marinat amb alvocat i tomàquet   o

Amanida de marisc amb salsa còctel

Pastís   o

Fruita natural amb xocolata negra

Escudella de galets amb pilotetes de carn d'olla

Vi SumarrocaNostrat Blanc de Blancs

Vi SumarrocaNostrat Noir de Noirs

Còctel de cava amb canapé

Cafè i infusions

Preu: 50 euros
IVA inclòs

Dijous, 6 de gener de 2022

Tournedó de xai al forn amb patates panaderes   o

Confit d'ànec amb poma caramel·litzada i salsa de figues   o

Suquet de rap, escamarlans i musclos



 

 

 

Entreteniments infantils

Sopa de galets amb pilotetes de carn d 'olla
 

Canelons o nuggets de pollastre

                                 Pastisset

 Aigua i  refrescos

Preu:25  euros
IVA inclòs

 

Menú Infantil 
                 (Menors de 12 anys)



 

 

 

Entreteniments infantils

Sopa de galets amb pilotetes de carn d 'olla
 

Filet  de vedella amb patates fregides

                                 Pastisset

 Aigua i  refrescs

 
 

Preu:40  Euros
 

Preu forfait  infantil:  60  Euros
(compartint  habitació amb dos adults)

 
IVA inclòs

 

Menú Infantil 
sopar Revetlla
                 (Menors de 12 anys)

Divendres, 31 de desembre de 2021


