PREMI NACIONAL
A L’EMPRESARI HOSTALER

— MENÚ GRUPS 1 / MENÚ GRUPOS 1 —
PRIMERS PER A COMPARTIR / PRIMEROS PARA COMPARTIR
Anxoves del Cantàbric amb pa de vidre amb tomàquet
Anchoas del Cantábrico con pan de cristal con tomate
Raviolis de gambes farcits de ceps edulis
Raviolis de gambas rellenos de boletus edulis
Vieires amb crema de mostassa i porro confitat
Vieiras con crema de mostaza y puerro confitado
Musclos de roca a la planxa
Mejillones de roca a la plancha
Risotto de gambes amb safrà i parmesà
Risotto de gambas con azafrán y parmesano
SEGONS A ESCOLLIR / SEGUNDOS A ESCOGER
Turbot a l’orio amb patata fornera
Rodaballo al orio con patata panadera
Bacallà amb salsa de pernil i verdures
Bacalao con salsa de jamón y verduras
Cua de vaca vella al vi negre
Rabo de vaca vieja al vino tinto
Confit d’ànec amb poma caramel·litzada i fruita seca amb mel
Confit de pato con manzana caramelizada y frutos secos con miel
Filet de vaca amb foie i reducció de Pedro Ximénez
Solomillo de vaca con foie y reducción de Pedro Ximénez
Sepietes de Tarragona a la planxa
Sepietas de Tarragona a la plancha
POSTRES A ESCOLLIR / POSTRES A ESCOGER
Sorbet de mandarina
Sorbete de mandarina
Tiramisú
Tiramisú
Pastís tatín amb gelat de vainilla
Tarta tatín con helado de vainilla
BEGUDA A ESCOLLIR (1/2 ampolla pax) / BEBIDA A ESCOGER (1/2 botella pax)
Vi blanc Martín Códax DO Rias Baixas
Vino blanco Martín Códax DO Rías Baixas
Vi negre Arienzo criança DOCa Rioja
Vino tinto Arienzo crianza DOCa Rioja
Cava Vilarnau Brut Reserva
Cava Vilarnau Brut Reserva
Aigües i cafès
Aguas y cafés
Menú per a taula completa / Menú para mesa completa

45 € IVA inclòs / incluido

PREMI NACIONAL
A L’EMPRESARI HOSTALER

— MENÚ GRUPS 2 / MENÚ GRUPOS 2 —
PRIMERS PER A COMPARTIR / PRIMEROS PARA COMPARTIR
Pernil ibèric amb pa de vidre amb tomàquet
Jamón ibérico con pan de cristal con tomate
Seitons a l’andalusa
Boquerones a la andaluza
Carxofes amb gambes, foie i salsa chantilly
Alcachofas con gambas, foie y salsa chantilly
Calamars a la romana
Calamares a la romana
Vieires amb crema de mostassa i porro confitat
Vieiras con crema de mostaza y puerro confitado
SEGONS A ESCOLLIR / SEGUNDOS A ESCOGER
Turbot a l’orio amb patata fornera
Rodaballo al orio con patata panadera
Bacallà amb salsa de pernil i verdures
Bacalao con salsa de jamón y verduras
Sepietes fresques a la planxa
Sepietas frescas a la plancha
Confit d’ànec amb poma caramel·litzada i fruita seca amb mel
Confit de pato con manzana caramelizada y frutos secos con miel
Entrecot de vedella de Lleida amb guarnició
Entrecot de ternera de Lleida con guarnición
Filet de vaca vella amb foie i reducció de Pedro Ximénez
Solomillo de vaca vieja con foie y reducción de Pedro Ximénez
Cua de vaca vella al vi negre
Rabo de vaca vieja al vino tinto
POSTRES A ESCOLLIR / POSTRES A ESCOGER
Pastís tatín amb gelat de vainilla
Tarta tatín con helado de vainilla
Coulant de xocolata amb gelat de vainilla
Coulant de chocolate con helado de vainilla
BEGUDA A ESCOLLIR (1/2 ampolla pax) / BEBIDA A ESCOGER (1/2 botella pax)
Vi blanc Martín Códax DO Rias Baixas
Vino blanco Martín Códax DO Rías Baixas
Vi negre Arienzo criança DOCa Rioja
Vino tinto Arienzo crianza DOCa Rioja
Cava Vilarnau Brut Reserva
Cava Vilarnau Brut Reserva
Aigües i cafès
Aguas y cafés
Menú per a taula completa / Menú para mesa completa

50 € IVA inclòs / incluido

