MENÚ
BLANC DE
BLANCS

MENÚ ESPECIAL BLANC DE BLANCS

Copa de benvinguda

MENÚ

Cava rosat

Primer Plat

Xips de verdures cruixents
Suplement: 2 ¤

APERITIU
ĄĄEspardenya amb escalivada a la
brasa i formatge de cabra
ĄĄPa d’olives negres sucat amb
tomacons i pernil ibèric
ĄĄCroquetes de pollastre, de bacallà
i de ceps amb foie
ĄĄMousse de patata i pop amb
pebre roig
ĄĄBroqueta de gamba en tempura
ĄĄMinihamburguesa de vedella amb
ceba, formatge i bacó
ĄĄMinitruita de patates amb ceba
dolça i salsa brava especial
ĄĄBombó de foie especiat amb
chutney de mango i Peta Zetas

Aperitiu + Primer plat + Segon plat

Assortiment de panets

ĄĄCistell d’amanida de ruca,
canonges, daus de poma verda i
brie amb vinagreta de gerds
ĄĄCaneló de melós de vedella amb
salsa de foie trufada
ĄĄCistell d’amanida amb formatge
de cabra, bacó cruixent i pera amb
vinagreta de pinyons torrats
ĄĄCreps de marisc amb broqueta de
vieires, salsa de gamba i teula de
parmesà
ĄĄMinicanelons d’ànec amb crema de
bolets del bosc i medalló de foie
ĄĄAmanida de foie crocant, gambes,
flors de mango i de papaia i ceba
confitada amb vinagreta de gerds
ĄĄLlobarro farcit de bolets i porros
amb llit de patata laminada,
escamarlà i espàrrec verd amb
vinagreta de pinyons
ĄĄSalmó al vapor amb reducció de
vinagre de Forvm i espàrrecs rostits

Pastís nupcial
(per escollir)

Celler*
Vi i cava DO Penedès
* Alguns cellers poden incrementar
el preu del menú.

Cafès
Infusions
Licors

Segon Plat
Begudes de l’aperitiu
Cava rosat
Cava brut nature
Vi
Bíter
Suc de fruita
Refresc
Vermut
Aigua
Cervesa
San Francisco
Tinto de verano

ĄĄOrada amb risotto de gambes
ĄĄMilfulls de vedella farcit de foie i
poma amb salsa de bolets
ĄĄMelós d’ibèric laminat amb cebetes
i bolets confitats amb salsa blanca
de foie
ĄĄEspatlla de xai amb verduretes de
temporada i dolç de prunes
ĄĄConfit d’ànec acompanyat de
cremós de patata amb salsa de
ratafia
ĄĄPintada farcida de festucs amb
salsa de pedro ximenes
ĄĄÀnec del Penedès al forn amb dolç
de prunes i pinyons

El menú inclou:
ĄĄAperitiu i menú
ĄĄProva de tast per a 2 persones
ĄĄCentres de flors
ĄĄMinutes
ĄĄBarra lliure (2 h)
ĄĄMaterial complet blanc
ĄĄCadires vintage i coixins
ĄĄOrganització i protocol

Preu (tot inclòs):
99 ¤ (IVA inclòs)
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