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Els nostres bufets
Steak tartar

Embotits artesans de la comarca
Taula de formatges del país amb les seves melmelades

Taula de salmó fumat casolà amb torradetes
Rissotto de bolets amb parmesà

Fideuà de peix amb all-i-oli
Arròs melós amb verduretes i calamarcets

* suplement 1.50 € per persona / unitat

Pernil Ibèric tallat al moment
8 € per persona (mínim 60 persones)

* aquest preu equival a una peça
En cas de ser més comensals, es requerirà una segona peça i un

suplement addicional de 4€ per persona.

Aperitiu Bàsic Vichy Catalan
Minutes amb l’idioma escollit

Decoració de taules
Sala privada

Preus calculats a partir de 60 comensals adults. En cas de ser menys, 
consultar amb el Departament Comercial.
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aperitius



Gaspatxo o sopa freda de fruites segons el xef David Heras
o

Tàrtar de gambes amb trio de cítrics i la seva emulsió de iogurt i llima
o

Raviolis de brandada de bacallà amb puntes d’espàrrecs bladers i crema de 
boletus

***
Sorbet de Fruites a escollir

***
Simfonia de peixos (lluç, turbot i salmó) a la planxa amb escuma d’all i 

julivert acompanyat de verdures a la graella
o

Filet de porc Duroc amb poma de l’Empordà en dues textures, 
gratin Dauphinois i salsa d’Oporto

o
Melós de cua de bou a la Bourguignon amb verdures tornejades

Pastís de Noces
*

Cafès i Petit Fours

EL CELLER
Aigua Mineral Natural Vichy Catalan i Font d’Or

Vi Blanc
Vi negre

Cava

PVP: 85 €
IVA inclòs

* suplement carro de licors: 4.50 € per persona
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