
pels vostres
esdeveniments





El Lotus Blau
és un centre hoteler i de restauració amb cuina pròpia 
dedicat a convencions, banquets i esdeveniments, on la 
qualitat i la creativitat conviuen amb la tradició per a oferir 
una innovadora selecció de propostes gastronòmiques.

Situat a la comarca de la Selva, la comarca de l’aigua, a prop 
dels principals eixos de comunicació: aeroport, autopista, eix 
transversal...

Un indret on la natura és la protagonista i els espais 
enjardinats i tranquils us faran gaudir d’un aconteixement 
inoblidable.

Pertany al complex Termal que formen conjuntament amb el 
Balneari Termes Orion i el centre lúdic i termal MAGMA, això 
el fa idoni per poder compaginar la festa, el treball i el lleure.



aperitius
Aperitiu Flor de Lotus
• Copa de cava “sunrise”
• Oliva farcida d’anxova amb pell de vermut
• Bombolla d’escopinyes i salsa espinaler
• Tàrtar de salmó amb alga nori cruixent i guacamole
• Xupa-Xup de foie, cacau i avellana
• Rull de carpaccio de vedella i mantega d’herbes
• Sopa de farigola amb Novell i anxova de l’Escala
• Coca “soufflé” amb carn de la perola
• Brioixet tofonat
• “Ceviche” de llagostins, mango i menta
• Taco de pollastre amb samfaina thai

Taules de…
• Pernil Ibèric de Guijuelo tallat al moment i pa de coca amb tomàquet
• Tast d’embotits artesans del Montseny
• Formatges amb selecció de formatges artesans catalans

Show Cooking de…
• Arròs cremós de ceps i parmesà
• Planxa amb mini-frankfurt d’ou de guatlla, cansalada ibèrica i foie
• Brasa amb assortit de botifarres d’autor amb all i oli de codony

Barres de…
• Aperitius, vins i caves
• Sucs i sorbets naturals refrescants

Preu 30€ p/p

Aperitiu Lotus Blau
• Copa de cava “sunrise”
• Oliva farcida d’anxova amb pell de vermut
• Bombolla d’escopinyes i salsa espinaler
• Tàrtar de salmó amb alga nori cruixent i guacamole
• Xupa-Xup de foie, cacau i avellana
• Falsa tòfona d’estiu
• Rull de carpaccio de vedella i mantega d’herbes
• Sopa de farigola amb Novell i anxova de l’Escala
• Escuma de comté amb espàrrecs
• Coca “soufflé” amb carn de la perola
• Brioixet tofonat
• “Ceviche” de llagostins, mango i menta
• Taco de pollastre amb samfaina thai

Taules de…
• Pernil Ibèric de Guijuelo tallat al moment i pa de coca amb tomàquet
• Tast d’embotits artesans del Montseny
• Formatges amb selecció de formatges artesans catalans

Show Cooking de…
• Arròs cremós de ceps i parmesà
• Planxa amb mini-frankfurt d’ou de guatlla, cansalada ibèrica i foie
• Brasa: amb assortit de botifarres d’autor amb all i oli de codony
  amb broquetes de magre de porc ibèric i pinya a l’estil BBQ
• Teppan - Nitro de sorbet de mojito fet al moment

Barres de…
• Aperitius, vins i caves
• Sucs i sorbets naturals refrescants

Preu 36€ p/p



Aperitiu Gran Lotus
• Copa de cava “sunrise”
• Oliva farcida d’anxova amb pell de vermut
• Bombolla d’escopinyes i salsa espinaler
• Tàrtar de salmó amb alga nori cruixent i guacamole
• Xupa-Xup de foie, cacau i avellana
• Falsa tòfona d’estiu
• Rull de carpaccio de vedella i mantega d’herbes
• Sopa de farigola amb Novell i anxova de l’Escala
• Escuma de comté amb espàrrecs
• Coca “soufflé” amb carn de la perola
• Brioixet de formatge blau de Llvita
• “Ceviche” de mango, menta i llagostins
• Taco de pollastre amb samfaina thai

Taules de…
• Pernil Ibèric de Guijuelo tallat al moment i pa de coca amb tomàquet
• Tast d’embotits artesans del Montseny
• Formatges amb selecció de formatges artesans catalans
• Buffet Japonès amb makis, niguiris, sashimi

Show Cooking de…
• Arròs cremós de ceps i parmesà
• Planxa: amb mini-frankfurt d’ou de guatlla, cansalada ibèrica i foie
  amb gamba vermella de Palamós
• Brasa: amb broquetes de magre de porc ibèric i pinya a l’estil BBQ
  amb hamburguesa de vaca gallega amb cansalada ibèrica, 
  formatge curat i ceba confitada
• Teppan - Nitro de sorbet de mojito fet al moment

Barres de…
• Aperitius, vins i caves
• Sucs i sorbets naturals refrescants

Preu 49€ p/p

Propostes opcionals
• Pernil Ibèric D.O. Extremadura Gran Reserva tallat al moment I Preu 450€
• Buffet Japonès I Preu 7€ p/p
• Selecció de formatges d’arreu del món I Preu 7€ p/p
• Gamba vermella de Palamós I Preu 6€ p/p
• Arròs caldós de llamàntol I Preu 6€ p/p
• Estiu del 79 (Aperitiu clàssic a base de calamars, croquetes i patates braves) I Preu 5€ p/p
• Brasa d’hamburguesa de vaca gallega amb cansalada ibèrica, formatge curat 
 i ceba confitada I Preu 4€ p/p
• Selecció de cerveses artesanes I Preu 3€ p/p
• Vermuts del país I Preu 2,5€ p/p

aperitius

• Tàrtar de salmó amb alga nori cruixent i guacamole



Menú 1
• Aperitiu Flor de Lotus
• Textures de tomàquet amb mozzarella, anxoves i sàlvia
• Terrina melosa de porc ibèric amb xutney de mango i préssec
• Copetes digestives i pastís a escollir
• Vins i caves
• Cafès, licors i petit-fours
• Pa, aigua i menús

Preu 107€ p/p

Menú 2
• Aperitiu Flor de Lotus
• Mil fulls de patata i cansalada ibèrica amb ceps
• Presa ibèrica fumada amb pinya i pernil de jabugo
• Copetes digestives i pastís a escollir
• Vins i caves
• Cafès, licors i petit-fours
• Pa, aigua i menús

Preu 108€ p/p

Menú 3
• Aperitiu Flor de Lotus
• Caneló de rostit amb tòfona i parmesà
• Melós de vedella amb moniatos, ceba dolça i salsa de ratafia
• Copetes digestives i pastís a escollir
• Vins i caves
• Cafès, licors i petit-fours
• Pa, aigua i menús

Preu 112,50€ p/p

menús



Menú 4
• Aperitiu Flor de Lotus
• «Sable» d’ametlles amb foie, poma àcida, 
 vainilla i dolç de PX
• Suquet de visires i xiitakes amb humus i sèsam
• Copetes digestives i pastís a escollir
• Vins i caves
• Cafès, licors i petit-fours
• Pa, aigua i menús

Preu  118€ p/p

Menú 5
• Aperitiu Lotus Blau
• Tàrtar de marisc i ceps amb salsa de porros
• Melós de vedella amb moniatos, ceba dolça 
 i salsa de ratafia
• Copetes digestives i pastís a escollir
• Vins i caves
• Cafès, licors i petit-fours
• Pa, aigua i menús

Preu 117,50€ p/p

Menú 6
• Aperitiu Lotus Blau
• Textures de tomàquet amb mozzarella, 
 anxoves i sàlvia
• Filet de vedella amb foie i codonyat 
 de poma amb cruixent d’espècies
• Copetes digestives i pastís a escollir
• Vins i caves
• Cafès, licors i petit-fours
• Pa, aigua i menús

Preu 121,50€ p/p

menús



Menú 7
• Aperitiu Lotus Blau
• Carpaccio de pop amb verduretes i oli de la Vera
• Espatlla de xai de llet rostida al perfum d’alls i romaní
• Copetes digestives i pastís a escollir
• Vins i caves
• Cafès, licors i petit-fours
• Pa, aigua i menús

Preu 124,50€ p/p

Menú 8
• Aperitiu Lotus Blau
• Raviolis de verdures i gambes amb salsa de vi blanc
• Costella de vaca gallega a la graella amb l’acompanyament del caliu 
 i escuma de patata
• Copetes digestives i pastís a escollir
• Vins i caves
• Cafès, licors i petit-fours
• Pa, aigua i menús

Preu 131,50€ p/p

Menú 9
• Aperitiu Gran Lotus
• Rapet amb mongetes del ganxet i suc de rostit
• Filet de vedella amb foie i codonyat de poma amb cruixent d’espècies
• Copetes digestives i pastís a escollir
• Vins i caves
• Cafès, licors i petit-fours
• Pa, aigua i menús

Preu 144,50€ p/p

Menú 10
• Aperitiu Gran Lotus
• Llamàntol a la brasa “a l’allet”
• Filet de vedella amb foie i codonyat de poma amb cruixent d’espècies
• Copetes digestives i pastís a escollir
• Vins i caves
• Cafès, licors i petit-fours
• Pa, aigua i menús

Preu 148,50€ p/p

menús



Textures de tomàquet amb mozzarella, anxoves i sàlvia I Preu 14€ p/p 

Tàrtar de marisc i ceps amb salsa de porros I Preu 16,50€ p/p

Sopa de cireres amb sardina fumada, mató de cabra i fonoll I Preu 17,50€ p/p

Carpaccio de pop amb verduretes i oli de la Vera I Preu 18€ p/p

“Sable” d’ametlles amb foie, poma àcida, vainilla i dolç de PX I Preu 18€ p/p

Amanida de cranc reial, mango i menta amb guacamole I Preu 18,50€ p/p

Llamàntol amb escabetx de cítrics i “causa llimeña” I Preu 28,50€ p/p

entrants freds

Suquet de vieires i xiitakes amb humus i sèsam I Preu 22€ p/p

Lluç de palangre al forn amb les seves patates i cloïsses I Preu 22€ p/p

Rapet amb mongetes del ganxet i suc de rostit I Preu 24€ p/p

Llenguado al pil-pil de ceps amb parmentier de tòfona I Preu 26€ p/p

Llobarro amb tomàquet confitat i alfàbrega I Preu 26,50€ p/p

Llamàntol a la brasa “a l’allet” I Preu 28€ p/p

Caldereta de llamàntol amb el seu arròs caldós I Preu 29,50€ p/p

peixos

Terrina melosa de porc ibèric amb xutney de mango i préssec I Preu 15€ p/p

Presa ibèrica fumada amb pinya i pernil de Jabugo I Preu 15,50€ p/p

Melós de vedella amb moniatos, ceba dolça i salsa de ratafia I Preu 17€ p/p

Espatlla de xai de llet rostida al perfum d’alls i romaní I Preu 22,50€ p/p

Filet de vedella amb foie i codonyat de poma i cruixent d’espècies I Preu 23,50€ p/p

Entrecot de vedella a la brasa amb acompanyament del caliu i escuma de patata I Preu 24€ p/p

Costella de vaca gallega a la graella amb l’acompanyament del caliu i escuma de patata I Preu 30€ p/p

carns

Mil fulls de patata i cansalada ibèrica amb ceps I Preu 14,50€ p/p

Raviolis de verdures i gambes amb salsa de vi blanc I Preu 17,50€ p/p

Caneló de rostit amb tòfona i parmesà I Preu 17,50€ p/p

Crema de foie amb textures de carxofes, pernil ibèric i sèsam I Preu 18,50€ p/p

entrants calents



“Mojito” de magrana i taronja

Escuma de pinya amb gelat de canyella i vainilla

Poma àcida, rosa i vainilla

Iogurt amb fruita de la passió i menta

copetes digestives

Llimona, xocolata blanca i aranyons

Mango, vainilla i cacau

Cheese-cake amb fruits vermells i menta

Pinya, coco i crumble de muscovado

Massini de nata i maduixes

Xocolates amb praliné d’avellanes i cafè

Carrot-cake

pastissos



bodega
vins i caves de la casa
  A escollir

Negres
• Indispensable Negre | D.O. Empordà | Celler Oliver Conti
• Lobolover | D.O. Penedès | Celler Finca Viladellops
• Bufanúvols | D.O. Empordà | Celler Vinsambdo
• Llebre | D.O. Costers del Segre | Celler Tomàs Cusiné
• Cap de Trons | D.O. Penedès | Celler Ferré i Catasús
• Brunus | D.O. Montsant | Celler Portal del Montsant
• Blau Marí Ecològic | D.O. Tarragona| Celler 9mes
• Legardeta | D.O. Navarra | Celler Chivite
• XIII Lunas | D.O. Rioja | Celler Fin de Siglo

Blancs
• Indispensable Blanc | D.O. Empordà | Celler Oliver Conti
• Vailet | D.O. Empordà | Celler Espelt
• Pansa Blanca | D.O. Alella | Celler Raventós d’Alella
• Almodí Petit | D.O. Terra Alta | Celler Altavins
• Somiatruites | D.O. Penedès | Celler Ferré i Catasús
• Blau Cel Ecològic | D.O. Tarragona | Celler 9mes
• Mi Mamá Me Mima | D.O. Rías Baixas | Celler Don Olegario

Rosats
• Lledoner | D.O. Empordà | Celler Espelt
• Anhel d’Empordà | D.O. Empordà | Celler Pere Guardiola
• Ullones | D.O. Empordà | Celler Oliveda

Caves
• Celler Ballbé Brut Nature | D.O. Cava | Celler Ferré i Catasús
• Stars Brut Nature Reserva | D.O. Cava | Celler Perelada
• Parxet Gran Reserva Maria Cabané | D.O. Cava | Celler Parxet

Cava Rosat
• Carles Andreu Brut | D.O. Conca de Barberà | Celler Carles Andreu



bodega especial
vins i caves singulars
  La nostra tria personal

Negres
• L’inconscient | D.O. Priorat | Celler Les Cousins
• Abadal criança | D.O. Pla de Bages | Celler Abadal
• Terrer d’Aubert | D.O. Tarragona | Celler Vinyes del Terrer
• Cims del Montsant | D.O. Montsant | Celler Baronia del Montsant
• Masia Carreras | D.O. Empordà | Celler Martí Fabra
• Pago de los Capellanes | D.O. Ribera del Duero
• Viña Pomal | D.O. Rioja

Blancs
• L’equilibrista | D.O. Catalunya | Celler Ca N’Estruc
• Ekam | D.O. Costers del Segre | Celler Castell d’Encús
• Honeymoon | D.O. Penedès | Celler Parés Baltà
• L’Orni | D.O. Conca de Barberà | Celler Vins de Pedra
• Xitxarel·lo | D.O. Penedès | Celler Martí Serdà
• El Perro Verde | D.O. Rueda | Celler Ángel Lorenzo Cachazo
• Paco & Lola | D.O. Rías Baixas | Celler Paco & Lola

Rosats
• Vinya del Metge | D.O. Empordà | Celler d’en Guilla
• Oriol dels AspresRosat | D.O. Empordà | Celler Vinyes dels Aspres
• Pardas Sumoll | D.O. Penedès | Celler Pardas

Caves
• AT Roca Brut Reserva | D.O. Penedès | Celler AT Roca
• Recaredo Gran Reserva Brut Nature | D.O. Cava | Celler Recaredo
• Llopart Reserva Brut Nature | D.O. Cava | Celler Llopart
• Gramona Imperial Gran Reserva Brut | D.O. Cava | Celler Gramona

Cava Rosat
• Raventós de Nit | Conca del riu Anoia | Celler Raventós i Blanc
• Bertha Lounge Brut Rosé | D.O. Cava | Celler Bertha

     Vins i caves amb suplement I Preu a consultar



barra lliure
Proposem dues modalitats de barra lliure per tal que pogueu escollir la opció 
que més s'ajusti a les vostres necessitats:

• Cada parella pot posar un límit en euros i s'aniran descomptant les 
consumicions fins a esgotar el límit fixat. En tot moment es podrà decidir 
ampliar o aturar aquest límit.

• Es pot cobrar un import de 15€ p/p (adults) per dues hores de barra lliure. 
Amb mojitos, suplement de 3€ p/p.

• Barra temàtica de mojitos: 7€ p/p

menú infantil
Aperitiu Lotus Blau

Segon plat
a escollir entre:

• Canelons
• Macarrons
• Pollastre amb patates
• Carn arrebossada amb patates
• Costelles de xai amb patates

Postres
Pastís de noces

Refrescos, aigües minerals i pa

Menús impresos

Preu 48€ p/p

• «Donuts»
• Cup-cakes
• Xuixos
• Assortit de bunyols
• Entrepans variats
• Coca de ratafia

Preu 5,60€ p/p
Amb selecció de ratafies suplement 2€ p/p

ressopó



Envoltat de natura

Parc infantil

Menjador fins a 400 places

Gran zona enjardinada

Cuina acurada i de qualitat

Aparcament



informacions d’interès
La prova del menú serà gratuïta pels nuvis i 4 acompanyants per un banquet de mínim 80 
convidats. Per banquets de menys de 80 convidats, la prova només serà grauïta pels nuvis

Disposem de menús especials aptes per intoleràncies alimentàries i vegetarians

Regalem als nuvis una estada d’una nit a l’Hotel Balneari Termes Orion 4**** amb l’esmorzar 
inclòs, l’accés al Circuit Termal del balneari i dues entrades a Magma Centre Lúdic Termal

Preus especials d’habitacions per als convidats

Servei de mainaderes segons disponibilitat. Preu a convenir

Podeu portar els fotógrafs, músics o Dj’s que escolliu per a la cerimònia i el banquet. Si cal, 
us podem assessorar

Per a l’organització de cerimònies civils disposem d’un espai exterior. Preu per l’adequació 
de l’espai 480€

La decoració floral no està inclosa. Els espais es poden decorar al vostre gust. Si ho desitgeu 
podem posar a la vostra disposició l’assessorament expert d’un professional

En confirmar la reserva del banquet es cobrarà una paga i senyal de 1.000€ que seran 
descomptats de l’import final

El pagament del banquet es preveu de la forma següent:

• 50% del total 20 dies abans de la data prevista junt amb una previsió aproximada 
 de convidats

• La resta, l’endemà del casament

10 dies abans de la data prevista cal comunicar el nombre definitiu de convidats

Les societats d’autors cobren un import mínim de 194,60€ per a banquets de fins 
a 75 convidats i un suplement de 0,95€ per cada convidat de més

Aquests imports només s’afegran a la factura si el banquet inclou ball

Preus vàlids fins el 31 / 12 / 2020

Tots els nostres preus inclouen l’IVA



pels vostres
esdeveniments

ENVOLTAT DE NATURA
I FET AMB MATERIALS 

NOBLES, SOBRE 
L’AIGUA, AMB UNA 

PRESTIGIOSA 
ARQUITECTURA

AVANTGUARDISTA

UN ESPAI IDEAL
PER DESENVOLUPAR

I TRANSMETRE EL 
VOSTRE ESTIL

Veïnat de Vall, s/n • 17430 Santa Coloma de Farners (Girona)
Tel. 972 840 065 • Fax 972 840 466 • info@termesorion.cat

www.termesorion.cat

Centre Lúdic Termal




