
 
LUNCH Nº 1  

 
Salmó marinat amb oli de porradell 

Mini canelons de peix 
Llagostins al vapor 

Tartaleta de foie gras amb caramel de vinagre 
Truita de patates 

 
Assortit d’ibèrics 

(Pernil , llom , xoriç  i llonganissa) 

Assortit de patés 

(Paté de fetge d’ànec, a les fines herbes i al 

pebre) 

Assortit de formatges 

(Manxec, Emmental, cremós i Rocafort) 

Pa de pagès amb tomàquet i torrades 

 
Dàtils amb bacon y oli al curri 

Cloïsses a la marinera 
Calamarcets fregits 
Bunyols de bacallà 

Croquetes de pollastre 
 

**** 
Pastís Massini 

 
 

Vi blanc i negre Rene Barbier 
Cava Castellblanch Extra Brut 

Aigua, refresc max 2 x pers 
Cafè 

 
40,00€ + IVA 

 
LUNCH Nº 2 

 
Salmó marinat amb oli de porradell 

Mini canelons de peix 
Llagostins al vapor 

Tartaleta de foie gras amb caramel de vinagre 
Truita de patates 

 
Croissant de pernil Dolç 

Chapatta amb pernil serrà 

Brioix de botifarra blanca 

Panet de fuet 

Biquini 

Dàtils amb bacon amb oli al curri 
Cloïsses a la marinera 

Calamarcets fregits 
Bunyols de bacallà 

Croquetes de pollastre 
 

**** 
Pastís Massini 

 
 

Vi blanc i negre Rene Barbier 
Cava Castellblanch Extra Brut 

Aigua, refresc max 2 x pers 
Cafè  

 
35,00 € + IVA 

LUNCH Nº3 

 
Fideuada amb allioli  

Assortit d'embotits amb pa amb tomàquet 

Assortit de formatges amb torradetes 

Mini entrepà amb mus de foie gras 

Pasta fresca farcida de bolets i salsa al pesto 

Mini croquetes de pollastre 

Bunyols de bacallà 

Dau de bacallà confitat amb ceba i piquillo 

Mini fritada petita 

Mini hamburgueses amb ceba i formatge 

Cassoleta de gambes a l’allet 

**** 

Pastís Massini 
 

 
Vi blanc i negre Rene Barbier 
Cava Castellblanch Extra Brut 

Aigua, refresc max 2 x pers 
Cafè  

 

30,00 € + IVA 



MENÚ INFANTIL 

PLAT COMBINAT 

( nuguets, patates,macarrons, croquetas) 

*** 

Pastís  

Aigüa mineral i refrescs 

PREU: 16€ + IVA ( no compartible) 

 

 

PREU MUSICA/ BALL.......................................................................... ...300€/2H 

CANON MUSICA......................................................................................50€/ 1H 

BARRA LLIURE.......................................................................................8.90€/1H 

COPAS........................................................................................................5€  

 

INFORMACIÓ GENERAL 

Màxim 2 consumicions  refresc per persona. 

• Els menús son orientatius. Es poden realitzar les modificacions que 

creguin necessàries. 

• El nombre de comensals es confirmarà 48 hores abans. Aquest nombre 

serà el mínim que es facturarà. 

• El pagament es farà la setmana abans o el mateix dia del banquet, en 

efectiu, targeta de crèdit  o bé en un xec bancari conformat. 

• L’ aperitiu servit al jardí te un suplement de 10 € per persona  

• La reserva es considerarà confirmada mitjançant un pagament de  

300,00€  en concepte de paga i senyal. Fins que aquest no es realitzi, no existirà 

cap compromís de reserva  

• 10% IVA NO INCLÒS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNCH APERITIUS TARDA 

 

TELF: 977677183 

www.prioratbanyeres.com 

 
 

 

http://www.prioratbanyeres.com/

