MENÚ DE
C A P D ’A N Y
al Serrat del Figaró
Aperitiu de benvinguda…
La “Rosa” amb el seu bombó
Les millors olives del món
Air-baguette de pernil ibèric Joselito
Cornet cruixent d’alga nori amb tàrtar de tonyina
Ou ferrat de guatlla amb tòfona

Les postres…
Esfera de llimona amb textures i merengue cremat
Torrons i neules fetes a casa

Copa de cava amb suc de maduixots i Pisco Sour

Cafès i raïm de la sort 2017

Aperitiu a taula…
Mantega de foie amb brioix de fruits secs
Secallona trufada
Ensaladilla de salmó salvatge amb el seu caviar
Ostra amb escuma de remolatxa
Vieira escabetxada amb encurtits
Caneló amb Tou de Til.lers i tòfona
Cranc reial a la Cardinale

A la nit...
Bossa de cotilló
Barra especial de gintònics i còctels
Xocolata amb xurros
Ball amb DJ Spexen

El sopar…
Curry de gambes de Palamós amb coco fresc
Rap amb cap i pota d’espardenyes i albergínia
Costella de bou “Angus” amb garnatxa, chutney de carbassa i espècies

Preu
180€
per persona
(IVA inclòs )

El Celler...
Cava Gran Torelló Gran Reserva Magnum

Reserves
T 938891023

MENÚ DE
C A P D ’A N Y
al Convent de Blanes
Aperitiu de benvinguda…
La “Rosa” amb el seu bombó
Les millors olives del món
Air-baguette de pernil ibèric Joselito
Cornet cruixent d’alga nori amb tàrtar de tonyina
Ou ferrat de guatlla amb tòfona

Les postres…
Esfera de llimona amb textures i merengue cremat
Torrons i neules fetes a casa

Copa de cava amb suc de maduixots i Pisco Sour

Cafès i raïm de la sort 2017

Aperitiu a taula…
Mantega de foie amb brioix de fruits secs
Secallona trufada
Ensaladilla de salmó salvatge amb el seu caviar
Ostra amb escuma de remolatxa
Vieira escabetxada amb encurtits
Caneló amb Tou de Til.lers i tòfona
Cranc reial a la Cardinale

A la nit...
Bossa de cotilló
Barra especial de gintònics i còctels
Xocolata amb xurros
Ball amb DJ Resident

El sopar…
Curry de gambes de Palamós amb coco fresc
Rap amb cap i pota d’espardenyes i albergínia
Costella de bou “Angus” amb garnatxa, chutney de carbassa i espècies

Preu
180€
per persona
(IVA inclòs )

El Celler...
Cava Gran Torelló Gran Reserva Magnum

Reserves
T 667717110

MENÚ DE
C A P D ’A N Y
al Petit Comitè
Aperitiu de benvinguda…
La “Rosa” amb el seu bombó
Les millors olives del món
Air-baguette de pernil ibèric Joselito
Copa de cava amb suc de maduixots i Pisco Sour
Aperitiu a taula…
Mantega de foie amb brioix de fruits secs
Secallona trufada
Ensaladilla de salmó salvatge amb el seu caviar
Ostra amb escuma de remolatxa
Vieira escabetxada amb encurtits
Caneló amb Tou de Til·lers i tòfona
El sopar…
Curry de gambes de Palamós amb coco fresc
Rap amb cap i pota d’espardenyes i albergínia
Costella de bou “Angus” amb garnatxa, chutney de carbassa i espècies

Les postres…
Esfera de llimona amb textures i merengue cremat
Torrons i neules fetes a casa
El Celler...
Cava Gran Torelló Gran Reserva Magnum
Cafès i raïm de la sort 2017
Bossa cotilló
Reserves
T 936337627
Preu
170€
per persona
(IVA inclòs )

MENÚ DE
C A P D ’A N Y
a Mas Albereda
Aperitiu de benvinguda…
La “Rosa” amb el seu bombó
Les millors olives del món
Air-baguette de pernil ibèric Joselito
Copa de cava amb suc de maduixots i Pisco Sour
Aperitiu a taula…
Mantega de foie amb brioix de fruits secs
Secallona trufada
Ensaladilla de salmó salvatge amb el seu caviar
Ostra amb escuma de remolatxa
Vieira escabetxada amb encurtits
Caneló amb Tou de Til.lers i tòfona
El sopar…
Curry de gambes de Palamós amb coco fresc
Rap amb cap i pota d’espardenyes i albergínia
Costella de bou “Angus” amb garnatxa, chutney de carbassa i espècies
Les postres…
Esfera de llimona amb textures i merengue cremat
Torrons i neules fetes a casa

El Celler...
Cava Gran Torelló Gran Reserva Magnum
Cafès i raïm de la sort 2017
Bossa cotilló
A la nit...
Barra especial de gintònics i còctels
Xocolata amb xurros
Ball amb DJ Spexen
Reserves
T 938122852
Preu
165€
per persona
(IVA inclòs )

