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Menú còctel

APERITIU DE
BENVINGUDA
ĄĄRavioli de gambes farcit de bolets
ĄĄTub d’albergínia farcit de tonyina
amb salsa romesco
ĄĄMinihamburguesa de vedella amb
ceba, formatge i bacó

ĄĄEntreteniments variats: crispetes,
xips, ametlles salades...
ĄĄCuixeta de guatlla amb arròs
cremós i infusió de bolets

Barra de begudes

Amanides

Per escollir-ne 1:

San Francisco
Còctel de cava amb fruita
Aigua

BUFETS TEMÀTICS
Per escollir-ne 1:

Per escollir-ne 2:

Xarcuteria
ĄĄEmbotits tallats al moment a
màquina (pernil, botifarra, fuet...)
i formatge manxego acompanyats
de pa de vidre i pa d’olives
negres sucats amb tomàquet i
oli d’oliva verge
ĄĄPernil ibèric. Suplement d’1,75 ¤

Formatgeria
Quatre varietats de formatges, amb
festucs, confitura de gerds, codony i
assortiment de panets

Bufet d’estiu fred
Per escollir-ne 1:

ĄĄHumus amb crudités
ĄĄCrema freda (per escollir)
Per escollir-ne 1:

Taverna basca (montaditos)
Ensalada russa, guindilla típica basca,
botifarra, truita de patates amb
salsa brava, trinxat d’escalivada amb
anxoves...

Japonès
ĄĄSushi: salmó, tonyina, truita, gamba
ĄĄMakis: salmó, tonyina, Califòrnia

ĄĄAmanida Cèsar reinventada
(pollastre arrebossat, parmesà,
anxoves i salsa Cèsar)
ĄĄAmanida de fulles tendres amb
caramel de botifarró i encenalls
d’idiazabal
ĄĄMozzarella de búfala amb tomàquet
i tapenade d’olives negres
ĄĄAmanida de bacallà i taronja amb
ruca
ĄĄAmanida Waldorf (formatge blau,
nous i poma)
ĄĄAmanida d’espinacs amb
maduixots, anxoves i pa cruixent
ĄĄAmanida de canonges, dauets de
poma verda, brie i pinyons amb
vinagreta de gerds
ĄĄAmanida de verdures en tempura
i hummus
ĄĄAmanida d’esferes de meló
cantalup i escamarlans amb
vinagreta de cava i taronja
ĄĄAmanida de favetes i pernil ibèric
amb vinagreta de menta fresca
ĄĄAmanida de pernil d’ànec, bolets
i foie amb vinagreta de nous
ĄĄAmanida de formatge de cabra,
pera i bacó amb vinagreta de
fruita seca
ĄĄAmanida de flors de mango, foie
crocant i gambes amb vinagreta
de gerds

Coques en forn de llenya
Escalivada, trempó, pernil salat i brie...

Pizzes
Quatre formatges, pernil dolç
i formatge, quatre estacions,
bolonyesa...

Barbacoa
Broquetes de pollastre amb verdures,
filet de vedella amb bolets, gambes
amb calamars, rap...

Pastís nupcial
(per escollir)

Barra de begudes
Cava rosat
Cava brut nature
Vi
Bíter
Suc de fruita
Refresc
Vermut
Aigua
Cervesa
San Francisco
Tinto de verano

Cafès i infusions

El menú inclou:
ĄĄAperitiu i bufets (drets o
asseguts, en interior o exterior)
ĄĄTaules de fusta
ĄĄCentres de flors i extra de flors de
la decoració general
ĄĄMinutes
ĄĄBarra lliure (3 h)

Masia La Torre del Gall

C. de la Torre del Gall

Sant Cugat Sesgarrigues 08798

93 899 20 03

ĄĄExclusivitat de la masia i tots
els serveis detallats a l’apartat
“Serveis inclosos”
ĄĄOrganització i protocol

Preu (tot inclòs):
122 ¤ (IVA inclòs)

info@apatsdart.com

www.apatsdart.com

www.latorredelgall.com

