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Menú 30€ 

 

 
Primers plats 

-Amanida cèsar de pollastre amb focaccia 
-Torrada de bolets amb tomàquets confitats 

- Amanida de formatge de cabra i nous torrades 
 

Segons plats  
 

-Lluç amb cremós de patata al safrà, salsa de mel i alfàbrega 
-Suprema de pollastre a la brasa amb moniatos al forn i salsa del Molí 

-Filet de porc macerat amb Pedro Ximénes i salsa de mostassa 
 

Postres  
 

- Sorbet de llima amb daus de pinya natural 
- Iogurt natural amb fruits vermells 

-Carpaccio de meló amb coulís de maracujà 
 

 

                                                Pa, aigua, vi i cafè.                 
                                                                              Preu: 30€  

10% d’IVA i extres no inclòs en el preu 
 

 
 
Menú 35€ 

 

 
Esqueixada de bacallà 

Broqueta de tomàquet, formatge fresc i olives negres amb salsa d’alfàbrega 
Canapè de sobrassada i brie 

Tartaleta de tàrtar de tomàquet i fuet 
Bunyols de bacallà 

Mini croquetes de pollastre 
Pa amb tomàquet i pernil ibèric 

 
Segons plats  

 
-Lluç amb verdures al wok i salsa de mel i alfàbrega 

-Popiett de pollastre sobre cous-cous i verdures a la graella amb salsa de pebrots 
 

Postres  
 

-Iogurt natural amb fruits del bosc i coulis de maracujá 
-Sorbet de llima amb daus de taronja natural 

 

                                                      Pa, aigua, vi i cafè.  
          Preu: 35€ 

      10% d’IVA i extres no inclòs en el preu 
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Menú 40€ 

 
 

Esqueixada de bacallà 
Broqueta de tomàquet, formatge fresc i olives negres amb salsa d’alfàbrega 

Canapè de sobrassada i brie 
Tartaleta de tàrtar de tomàquet i fuet 

Bunyols de bacallà 
Mini croquetes de pollastre 

Llagostins arrebossats amb guacamole 
Pa amb tomàquet i pernil ibèric 

 
Segons plats  

 
-Orada amb verdures al wok i mantega de tàperes 

-Entrecot de vedella amb cebetes caramel·litzades i reducció de Pedro Ximénez 
 

Postres  
 

-Copa capuccino 
-Sorbet de mango amb salsa de fruits vermells 

 
Pa, aigua, vi i cafè.     

             
               Preu: 40€   
                                 10% d’IVA i  extre s no inclòs en el preu 

 
 
 
 
 

        
 
 
 
INFORMACIÓ GENERAL  
 

 

- Triar el mateix menú per tot el grup  igual. 
- El menú triat i número de comensals aproximat, s’ha de confirmar 5 dies abans del 

dia de l’àpat. 
- En cas de voler triar entre 2 plats diferents (per exemple carn o peix), s’ha de dir la 

quantitat exacta, de cada un dels 2 plats triats, en el moment de confirmar el menú.   

- El número total de comensals ha de quedar confirmat el dia abans de l’àpat, i seran 
els que es facturaran.  

- Es calcula la duració dels àpats en unes 4 hores aproximadament. El límit màxim 
de tancament, i de servei, és de 17,30h pels dinars, i a les 01,00h pels sopars. 

 
 

Molí Blanc Hotel  
Telf: 93. 801. 9179 

Ctra. C-241c, Km. 0,9.  08700 Jorba 
hotel@moliblanchotel.cat   

 


