
MENÚS DE FESTES A
L'HOSTAL SPORT

SOPARS D'EMPRESA, NADAL, SANT ESTEVE, CAP D'ANY I DINAR
D'ANY NOU



Per picar 
Xips vegetals

Bunyols de rap i gambes
***

Primers a escollir
Sopa de galets mandonguilles

o
Caneló de peix i gambes

o
Timbal de faves i pernil ibèric amb micro amanida

***
Segons a escollir

Filet de vedella rostit
o

Pollastre de pagès farcit amb suc de rostit i mini patates
guisades

o
Bacallà amb guisat de ceps

***
Postres a escollir

Cremós de xocolata blanc i fruits vermells
o

 Pastís de poma amb gelat de vainilla
o

Tradicional torrija amb gelat de vainilla
***

 
Preu 40€ (IVA inclòs)

Inclou Vi de la DO Montsant i Priorat, aigua, cava i cafès

MENÚ  D'EMPRESA (1)



Per picar 
Xips vegetals

Mini caneló amb beixamel trufada
Carpaccio de gambes

***
 

Primers a escollir
Sopa de galets i mandonguilles

o
 Amanida de vieires, fruits vermells i magrana

***
 

Segons a escollir
Cuixa de cabrit al forn a baixa temperatura amb patates baby i

cebetes confitades
o

 Lluç, calamars i gambes al romesquet
***

 
Postres a escollir

Cremós de xocolata blanc i fruits vermells
o

 Pastís de poma amb gelat de vainilla
o

Pastís de xocolata a l’estil Sacher
***

 
Preu 50€ (IVA inclòs)

Inclou Vi de la DO Montsant i Priorat, aigua, cava i cafès

MENÚ  D'EMPRESA (2)



Per picar 
Xips vegetals 

Bunyols de rap i gambes 
Croquetes de rostit de Nadal a la catalana 

Mini caneló de peix i gambes
***

 
Primer

Lluç, gambes i calamars al romesquet
***

 
Segons a escollir

Cuixa de cabrit cuita a baixa temperatura amb patates baby i
cebetes confitades 

o 
Filet de vedella rostit amb patata dophinoise i mongetes amb

botifarra esparracada
***

 
Postres a escollir

Cremós de xocolata blanc i fruits vermells 
o 

Pastís de poma amb gelat de vainilla 
o 

Pastís de xocolata a l’estil Sacher
***

 
Preu 85€ (IVA inclòs)

Inclou Vi Blanc i negre de la DO Montsant i DO Priorat, cava, aigua
i cafès. Inclou raïm i cotilló.

MENÚ  DE CAP D'ANY



Per picar 
Xips vegetals

Pa de coca amb tomàquet
Llonganissa seca d’Organyà i bull blanc de Falset

Pop amb escuma de patata
***

Primers a escollir
Sopa de galets amb mandonguilles

o
Caneló de peix i gambes

o
Carpaccio de gambes

***
Segons a escollir

Bacallà amb guisat de ceps
o

 Pollastre de pagès farcit amb suc de rostit i mini patates
guisades

o
Melós de vedella amb salsa de vi DO Montsant i foie

***
Postres a escollir

Cremós de xocolata blanc i fruits vermells
o

 Pastís de poma amb gelat de vainilla
o

Pastís de xocolata a l’estil Sacher
***

 
Preu 50€ (IVA inclòs)

Inclou Vi Blanc i negre de la DO Montsant, cava, aigua i cafès

MENÚ 25D, 26D I 1G


