
Mini caneló de peix amb maionesa de cranc 

Mini mozzarella amb confitura de tomàquet i oli de pesto 

Cassola d’olives, escopinyes i seitons a L’espinaler  

Pernil Canari a la gallega 

Fideuada amb allioli  

Saquets cruixents de marisc 

Bunyols de bacallà amb allioli suau 

Mini brotxetes de pollastre al Yakitori 

Mini hamburguesa amb ceba i formatge i suc de rostit 

Assortit de mini croquetes 

******** 

Melós de vedella confitat al Oporto amb un graten de bolets 

o  

Ànec confitat a la catalana amb prunes i pinyons 

o 

Filets de rap i llagostins a la marinera 

o 

Llom de bacallà gratinat sobre llit de verdures i crema d’escalivada 

******** 

POSTRE VARIAT 

( platet assortit de postres ) 

 

Vi blanc i negre Rene Barbier 

Cava Castellblanch Brut Nature 

Aigües minerals, cafès ** beguda inclosa durant banquet 

PREU: 27,50 € + 10% IVA 

 
ENTRANTS ( substitució del Entreteniments ) 

Encenalls de pernil ibèric, amanida de favetes i fantasia de bolets  ...........  Inclòs  

Amanida de gambes, llagostins i salmó fumat a la vinagreta de Fòrum  ....  Inclòs  

Lasanya freda de peix i marisc amb cuetes de gamba  ..............................   Inclòs  

CARNS 

½ Espatlla de xai al forn amb patata panadera.............................................3,00€ 

Costella de vedella confitada amb salsa de figues ........................................ 3,00€ 

Filet de vedella rostit sencer a la Broche  ................................................... 10,00€ 

PEIXOS 

Medallons de rap gratinats amb salsa de ceps i cues de llagostí .................. 7,00€ 

Suquet de peix i marisc del Mediterrani  .................................................... 10,00€ 

 

 

Assortit d’ibèrics amb pa i tomàquet 

Torradetes amb Foie 

Escalivada amb anxoves 

Calamars a la romana 

Bunyols de bacallà 

Llagostins 

Vaporada musclos i almejas 

 

 

PREU: 10,00 € + 10 % iva 

Beguda inclosa en l’aperitiu:  Refrescs, Cervesa, Cava i Vi 



 

 

PLAT COMBINAT 

( nuguets, patates, macarrons, croquetes) 

*** 
Gelat 

Aigua mineral i refrescs 

PREU: 16€ + IVA 

**menú no compartible FINS ELS 14 ANYS 

 

 

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

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

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

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

 

INFORMACIÓ GENERAL 

• 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 
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