
 

 

MENÚ FESTIVAL  
 

LES TAPETES 

Núvol de bacallà amb samfaina 

Mantecado de pernil amb pa i tomata 

Coca de mar 

Sopa freda d’espàrrecs amb foie gras 

Cornet de remenat d’ou amb all tendre i bolets 

Bombeta de patata i torta del Casar amb pebre vermell de la Vera 
Solera 1847 Cream - González Byass - DO Jerez 

____ 

Tàrtar de tonyina amb amanida líquida de tomata i alfàbrega  
Oliver Conti Gewürztraminer 2017 - DO Empordà 

____ 

Contrafilet de vedella rubia gallega amb remolatxa i formatge de cabra 
Perelada Finca Espolla 2014 - DO Empordà  

____ 

Oli d’oliva, gelat de flor de taronger i aire de mel  

Crema de iogurt, xocolata blanca i llima amb fruites vermelles 
Perelada Stars Touch of Rosé - DO Cava  

 
Petit-fours 

PVP 75,00 

(Inclou els vins seleccionats. Aigües minerals i cafès) 

 
En compliment de la normativa de la UE, si desitja un llistat d’al·lèrgens sol·liciti’l al Maître. 

MENÚ FESTIVAL  
 

LAS TAPITAS 

Nube de bacalao con pisto 
Mantecado de jamón con pan y tomate 

Coca de mar 
Sopa fría de espárragos con foie gras 

Cornete de revoltillo de huevo con ajo tierno y setas 

Bombita de patata y torta del Casar con pimentón de la Vera 
Solera 1847 Cream - González Byass - DO Jerez 

_____ 

Tartar de atún con ensalada líquida de tomate y albahaca  
Oliver Conti Gewürztraminer 2017 - DO Empordà 

_____ 

Contrafilete de ternera rubia gallega con remolacha y queso de cabra 
Perelada Finca Espolla 2014 - DO Empordà 

_____ 

Aceite de oliva, helado de flor de azahar y aire de miel  

Crema de yogur, chocolate blanco y lima con frutos rojos 
Perelada Stars Touch of Rosé - DO Cava 

 
Petit-fours 

 
PVP 75,00 

 
(Incluye los vinos seleccionados. Aguas minerales y cafés) 

 
 

En cumplimiento de la normativa de la UE, si desea un listado de alérgenos solicítelo al Maître. 

 


