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Menúcòctel1
Xips de verdures
Tonyina del mediterrani amb soja, tomàquet picant i yuzu
Amanida de pollastre de pagès al curri, gamba i avellanes de Reus
Coca de recapte amb verdures escalivades dels horts de Manresa
i anxoves de l’Escala
Bacallà amb xató
Gaspatxo de cireres amb mol·luscs i algues
Pa de coca de Moià amb pernil de porc Ral d’Avinyó
Calamars farcits amb botifarra de perol amb conserva d’oli d’oliva arbequina
Coca de sardines amb oli de fum i moniato escalivat
Rosbif amb remolatxa i maionesa de Raifort
Mini brownie de xocolata
Bufet de begudes
Aigües i sucs de fruita
Celler
Abadal Blanc
Abadal Cabernet FranchTempranillo
Copa de Cava Sumarroca Brut Nature
Preu per persona 32 € IVA inclòs
Servei a peu dret amb cadires al voltant
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Menú2
Snack
Musclos amb escabetx casolà amb cebetes
Ravioli de gamba i ceps amb oli de vainilla
Pa de coca amb pernil de porc Ral d'Avinyó
Llobarro amb cremós d’api-rave i salsa de rostit
o
Melós de vedella amb Parmentier i castanyes
Ponx de Xixona
Pa blanc i integral
Celler
Abadal blanc
o
Abadal Cabernet Franch Tempranillo
Copa de cava
Aigües minerals
Cafès i infusions
Preu per persona 36 € IVA inclòs
Servei a taula
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Menú3
Snack
Pa de coca amb pernil de porc Ral d'Avinyó
Coca de sardines amb oli de carbó
Caneló de rostit amb beixamel trufada
Pa al vapor amb costella de porc Ral d’Avinyó
Pop amb cremós d'ametlla, romesco i carxofa
o
Filet de vedella amb tubercles d'hivern
Ponx de Xixona
Pa blanc i integral
Celler
Abadal blanc
o
Abadal Cabernet Franch Tempranillo
Copa de cava
Aigües minerals
Cafès i infusions
Preu per persona 38 € IVA inclòs
Servei a taula
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Barralliure...
Cardhu 12
JB
Ballantine's
Bacardi
Beefeater
Smirnoff
Torres 20
Carlos I
Marie Brizard
Baileys
Malibú
Cointreau
Whisky Peache
Licor de préssec
Licor de poma
Sumarroca Brut Nature
Refrescos
Cerveses
Sucs de fruita
Preu per persona 12 € IVA inclòs
Durada 1,5 h
5

El preu inclou
· Parament de la taula necessari per a la realització del servei.
· Els menús els adaptem també per a vegetarians, celíacs...

Informació addicional
· Els preus són per a un mínim de 30 comensals.
· Les propostes resten obertes. Per altres combinacions el preu es pot
veure modificat en funció del menú final.
· El sopar es realitzarà en un dels espais de l’Escola d’Hoteleria
Joviat, a determinar en funció del número de persones.
· Restem al vostre servei per a qualsevol consulta.

Cordialment,
Cristian Nova
Gestor de banquets
GastronomiaPortàtil
T. 619 98 11 85
cnova@joviat.cat
www.gastronomiaportatil.com
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