Menú celebracions
URH VILA DE TOSSA
Menú A
Tàrtar d'escalivada amb anxoves i vinagreta d'olivada

Tartar de escalibada con anchoas y vinagreta de olivada
Suquet de corball amb cloïsses

Suquet de corvina con almejas

o
Entrecot de vedella amb salsa suau de mostassa d’herbes i mil fulls de patata i bacon

Entrecot de ternera con salsa suave de mostaza de hierbas y mil hojas de patata y bacon
Coulant de xocolata amb gelat de vainilla

Coulant de chocolate con helado de vainilla
Aigua/Agua
Masia Blanc/Masia Blanco
Vi negre Jardins/Vino tinto Jardins Negre
Café i infusions/ Café e infusiones
25€ (IVA inclòs/incluido)

Menú B
Ravioli cruixent de formatge cremós amb amanida de contrasts

Ravioli crujiente de queso cremoso con ensalada de contrastes
Suprema de lluç amb escalivada i oli d’alls

Suprema de merluza con escalibada y aceite de ajos
o
Filet de porc duroc amb salsa de vi dolç, puré lleuger de tòfona i mini broqueta de verdures

Solomillo de cerdo duroc con salsa de vino dulce, puré ligero de trufa y mini brocheta de verduras
Tarta Massini amb sorbet de gerds

Tarta Massini con sorbete de frambuesas
Aigua/Agua
Masia Blanc/Masia Blanco
Vi negre Jardins de Perelada/Vino tinto Jardins Negre de Perelada
Café i infusions/ Café e infusiones
25€ (IVA inclòs/incluido)
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Menú C
Pastis de peix de roca amb llagostins i salsa d’ostres

Pastel de pescado de roca con langostinos y salsa de ostras
Suprema d'orada al forn amb patata, ceba i tomàquet

Suprema de dorada al horno con patata, cebolla y tomate
o
Cuixa d’ànec amb peres i salsa de mel i vainilla

Muslo de pato con peras y salsa de miel y vainilla
Capuccino de coco, maduixes i crema catalana

Cappuccino de coco, fresas y crema catalana

Aigua/Agua
Masia Blanc/Masia Blanco
Vi negre Jardins de Perelada/Vino tinto Jardins de Perelada
Café i infusions/ Café e infusiones
25€ (IVA inclòs/incluido)

Menú D
Pica Pica:
Xips de iuca i plàtan verd

Chip de yuca y plátano verde
Cruixent de formatge amb confitura de tomàquet

Crujiente de queso con confitura de tomate

Coca de pa amb tomata amb assortit d’ibèrics

Coca de pan con tomate con surtido de ibéricos
Croquetes de carn d'olla

Croquetas de cocido

Musclos de roca al vapor amb llima

Mejillones de roca al vapor con lima
Calamars amb tempura de tinta

Calamares con tempura de tinta
Gambetes a la sal

Gambitas a la sal
Fritura de peix

Fritura de pescado
Suquet de corball amb cloïsses

Suquet de corvina con almejas

o
Entrecot de vedella amb salsa suau de mostassa d’herbes i mil fulls de patata i bacon

Entrecot de ternera con salsa suave de mostaza de hierbas y mil hojas de patata y bacon
Coulant de xocolata amb gelat de vainilla

Coulant de chocolate con helado de vainilla
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Aigua/Agua
Vi blanc Jardins de Perelada/Vino blanco Jardins de Perelada
Vi negre Jardins de Perelada/Vino tinto Jardins de Perelada
Café i infusions/ Café e infusiones
30€ (IVA inclòs/incluido)

Menú E
Pica Pica:
Xips de iuca i plàtan verd

Chip de yuca y plátano verde
Cruixent de formatge amb confitura de tomàquet

Crujiente de queso con confitura de tomate

Coca de pa amb tomata amb assortit d’ibèrics

Coca de pan con tomate con surtido de ibéricos
Croquetes de carn d'olla

Croquetas de cocido

Musclos de roca al vapor amb llima

Mejillones de roca al vapor con lima
Calamars amb tempura de tinta

Calamares con tempura de tinta
Gambetes a la sal

Gambitas a la sal
Fritura de peix

Fritura de pescado
Suprema de lluç amb escalivada i oli d’alls

Suprema de merluza con escalibada y aceite de ajos
o
Filet de porc duroc amb salsa de vi dolç, puré lleuger de tòfona i mini broqueta de verdures

Solomillo de cerdo duroc con salsa de vino dulce, puré ligero de trufa y mini brocheta de verduras
Tarta Massini amb sorbet de gerds

Tarta Massini con sorbete de frambuesas
Aigua/Agua
Vi blanc Jardins de Perelada/Vino blanco Jardins de Perelada
Vi negre Jardins de Perelada/Vino tinto Jardins de Perelada
Café i infusions/ Café e infusiones
30€ (IVA inclòs/incluido)
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Menú F
Pica Pica:
Xips de iuca i plàtan verd

Chip de yuca y plátano verde
Cruixent de formatge amb confitura de tomàquet

Crujiente de queso con confitura de tomate

Coca de pa amb tomata amb assortit d’ibèrics

Coca de pan con tomate con surtido de ibéricos
Croquetes de carn d'olla

Croquetas de cocido

Musclos de roca al vapor amb llima

Mejillones de roca al vapor con lima
Calamars amb tempura de tinta

Calamares con tempura de tinta
Gambetes a la sal

Gambitas a la sal
Fritura de peix

Fritura de pescado
Suprema d'orada al forn amb patata, ceba i tomàquet

Suprema de dorada al horno con patata, cebolla y tomate
o
Cuixa d’ànec amb peres i salsa de mel i vainilla

Muslo de pato con peras y salsa de miel y vainilla
Capuccino de coco, maduixes i crema catalana

Cappuccino de coco, fresas y crema catalana
Aigua

Agua

Vi blanc Jardins de Perelada

Vino blanco Jardins de Perelada
Vi negre Jardins de Perelada

Vino tinto Jardins de Perelada
Café i infusions/

Café e infusiones
30€ (IVA inclòs/incluido)
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Menú G
Pica Pica:
Xips de iuca i plàtan verd

Chip de yuca y plátano verde
Cruixent de formatge amb confitura de tomàquet

Crujiente de queso con confitura de tomate

Coca de pa amb tomata amb assortit d’ibèrics

Coca de pan con tomate con surtido de ibéricos
Croquetes de carn d'olla

Croquetas de cocido
Mus de foie amb torradetes
Mus de foie con tostaditas
Musclos de roca al vapor amb llima

Mejillones de roca al vapor con lima
Pop a la Gallega

Pulpo a la Gallega
Gambetes a la sal

Gambitas a la sal
Fritura de peix

Fritura de pescado
Rapet de costa amb cremós de carbassa i vinagreta de verduretes

Rape de costa con cremoso de calabaza y vinagreta de verduritas
o
Espatlla de xai farcida a la catalana amb salsa de mel i vainilla

Espalada de cordero rellena a la catalana con salsa de miel y vainilla
Sopa de xocolata blanca i iogurt grec amb maduixes i llima

Sopa de chocolate blanco y yogur griego con fresas y lima
Aigua

Agua

Vi blanc Jardins de Perelada

Vino blanco Jardins de Perelda
Vi negre Cigonyes

Vino tinto Cigonyes
Café/infusions

Café/infusiones
36€ (IVA inclòs/incluido)
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Menú H
Crema de porros amb núvols de poma grand smith

Crema de puerros con nubes de manzana grand smith
Llom de bacallà amb cremós de pastanaga i coco i oli de caviar d’ arengada

Lomo de bacalao con cremoso de zanahoria y coco y aceite de caviar de arenque
Melós de vedella amb parmentier de patata i tòfona

Meloso de ternera con parmentier de patata y trufa
Coulant de xocolata amb gelat de coco

Coulant de chocolate con helado de coco
Aigua

Agua

Vi blanc Jardins de Perelada

Vino blanco Jardins de Perelda
Vi negre Cigonyes

Vino tinto Cigonyes
Café/infusions

Café/infusiones
40€ (IVA inclòs/incluido)

Menú I
Sopa de tomàquet i síndria amb llagostins i formatge fresc

Sopa de tomate y sandia con langostinos y queso fresco
Suprema de turbo al forn amb patata, ceba i tomàquet

Suprema de rodaballo al horno con patata, cebolla y tomate
Filet de vedella amb salsa de trompetes de la mort

Solomillo de ternera con salsa de trompetas de la muerta
Capuccino de coco, maduixes i crema catalana

Cappuccino de coco, fresas y crema catalana
Aigua

Agua

Vi blanc Jardins de Perelada

Vino blanco Jardins de Perelda
Vi negre Cigonyes

Vino tinto Cigonyes
Café/infusions

Café/infusiones
45€ (IVA inclòs/incluido)
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PASTISSOS DE CELEBRACIONS:

PASTELES DE CELEBRACIONES:

(5€ per persona o canvi de pastis per postre 2.5€ de suplement al menú)
(5€ por persona o cambio de postre por el pastel 2.5€ suplemento menú)
Pastís de iogurt amb gerds

Tarta de yogur con frambuesas
Pastís de llimona amb merenga flamejat

Tarta de limón con merengue flambeado
Pastís Saxer

Tarta Sacher
Pastís Tiramisú

Tarta Tiramisú

Pastís Sant Marc de nata

Tarta San Marcos de nata
Pastís de 3 xocolates

Tarta de 3 chocolates
Copa de vi a les postres

Copa de vino para postre
(suplement de 1.40€ per persona)

(suplemento de 1,40€ por persona)
Moscatell de l’Empordà
Garnatxa de l Émpordà
*Tots els vins d’aquests menús són D.O Empordà

*Todos los vinos de estos menús són D.O Empordà
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