
 

 
 
 
 

 

Menú 1 

Aperitiu 

Copa de cava “sunrise” 

Oliva farcida d’anxova amb pell de vermut 

Bombó de foie, cacau i avellana 

Milfulls de patates braves amb allioli suau 

Cruixent de melós d’ànec amb foie 

Caneló de rostit amb beixamel de tòfona 

 

Menú 

Raviolis de verdures i gambes amb salsa de vi blanc 

Melós de vedella amb moniatos, ceba dolça i ratafia 
 

Postres o pastís de celebració 
a escollir entre: 

 
Llimona, xocolata blanca i aranyons 

Massini de nata i maduixes 

Xocolates amb praliné d’avellanes i cafè  

 

Cafès 

Pa i aigües minerals 

 

Celler 

Vi blanc Indispensable D.O. Empordà 

Vi negre Indispensable D.O. Empordà 

Cava Parxet Gran Reserva Maria Cabané 

 

Preu 57€ p/p 
IVA inclòs 

 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

Menú 2 

Aperitiu 

Copa de cava “sunrise” 

Oliva farcida d’anxova amb pell de vermut 

Bombó de foie, cacau i avellana 

Milfulls de patates braves amb allioli suau 

Cruixent de melós d’ànec amb foie 

Caneló de rostit amb beixamel de tòfona 

Ravioli de carpaccio de gambes amb ceps i romaní 

Pernil Ibèric 

Taula de formatges artesans 

Croquetes de pollastre i pernil ibèric 

 

Menú 

Melós de vedella amb moniatos, ceba dolça i ratafia 
 

Postres o pastís de celebració 
a escollir entre: 

 
Llimona, xocolata blanca i aranyons 

Massini de nata i maduixes 

Xocolates amb praliné d’avellanes i cafè  

 

Cafès 

Pa i aigües minerals 

 

Celler 

Vi blanc Indispensable D.O. Empordà 

Vi negre Indispensable D.O. Empordà 

Cava Parxet Gran Reserva Maria Cabané 

 

Preu 57€ p/p 
IVA inclòs 

 
 

 



 

 

 

Menú 3 

Aperitiu 

Copa de cava “sunrise” 

Oliva farcida d’anxova amb pell de vermut 

Bombó de foie, cacau i avellana 

Milfulls de patates braves amb allioli suau 

Cruixent de melós d’ànec amb foie 

Caneló de rostit amb beixamel de tòfona 

Ravioli de carpaccio de gambes amb ceps i romaní 

Pernil Ibèric 

Taula de formatges artesans 

Croquetes de pollastre i pernil ibèric 

Falsa tòfona d’estiu 

Rotllet de primavera de cua de bou amb salsa thai 

 

Menú 

Filet de vedella amb foie, codonyat de poma i cruixent d’espècies 
 

Postres o pastís de celebració 
a escollir entre: 

 
Llimona, xocolata blanca i aranyons 

Massini de nata i maduixes 

Xocolates amb praliné d’avellanes i cafè  

 

Cafès 

Pa i aigües minerals 

 

Celler 

Vi blanc Indispensable D.O. Empordà 

Vi negre Indispensable D.O. Empordà 

Cava Parxet Gran Reserva Maria Cabané 

 

Preu 71€ p/p 
IVA inclòs 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 

menú infantil 

Aperitiu 

Patates 

Olives farcides 

Selecció d’embotits 

Taula de formatges 

Croquetes de pollastre i pernil ibèric 

Calamars a la romana 

 

Segon plat 
a escollir entre: 

 
. Canelons 

. Macarrons 
. Pollastre amb patates 

. Carn arrebossada amb patates 
. Costelles de xai amb patates 

 
Postres 

Pastís de celebració 
 

Refrescos, aigües minerals i pa 

 

Preu 35€ p/p 
IVA inclòs 

 
 

 

 

 


