
MENÚ  CELEBRACIONS 2016 
 

PicaPicaPicaPica----pica a taulapica a taulapica a taulapica a taula    
Xapata de pernil ibèric 
Torrada de foie i pinya 

Broqueta de codony i formatge manxec 
Dau de bacallà enromescat 

Tartaleta de salmó i formatge fresc 
Broqueta de pop i patata 

Llagostí arrebossat amb sèsam i guacamole 
Croquetes de ceps 

Cruixent de formatge gorgonzola i nous 
Fideuà 

 
Pels segons plats s’ha de triar el mateix plat per tot el grup igual. En cas de voler peix i carn, 
s’ha de dir la quantitat exacte da cada plat (sempre la mateixa opció de peix i la mateixa 
opció de carn per tots) 
 
Segons platsSegons platsSegons platsSegons plats (35€)(35€)(35€)(35€) 
� Lluç amb oli d’alls tendres i patates al safrà 
� Filet de porc amb salsa al pebre verd 
Segons plats (42€)Segons plats (42€)Segons plats (42€)Segons plats (42€)    
� Llobarret amb verdures saltades i tomàquet fresc 
� Confit d’ànec a l’Oporto amb peres 
Segons plats (4Segons plats (4Segons plats (4Segons plats (47€)7€)7€)7€)    
� Bacallà amb espinacs a la catalana i salsa de mel 
� Entrecot de vedella a la graella amb guarnició 
Segons plats (52€)Segons plats (52€)Segons plats (52€)Segons plats (52€)    
� Rèmol amb gambes i patates enromescades 
� Filet de vedella amb foie i reducció de Pedro Ximènez 
 

Pastís Celebració (a triar un de la llista) 
 

Vi negre o Vi blanc 
Cava 

Aigües minerals 
                                                                     Cafès                                   (10% d’IVA no inclòs)(10% d’IVA no inclòs)(10% d’IVA no inclòs)(10% d’IVA no inclòs)    



Pastissos celebracionsPastissos celebracionsPastissos celebracionsPastissos celebracions    
    

• Sacher (pastís de xocolata amb fruits del bosc) 
• Massini (pastís de nata i trufa, amb el sobre cremat) 
• Mouse de iogurt, pinya i te verd 
• Textures de xocolata 
• Tatín de poma i crema catalana 
 
 
Pel pastís s’haurà de dir : 
- Si es vol fer presentació o es vol servit directament, ja tallat, a cada 
comensal. 
- Si es necessiten espelmes, figures o alguna inscripció especial. 
 
    
Informació general:Informació general:Informació general:Informació general:    
- Triar el mateix menú per tot el grup mateix menú per tot el grup mateix menú per tot el grup mateix menú per tot el grup igual. 
- El menú triat i número de comensals, s’ha de confirmar 7 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 3 dies abans de 
l’àpat, i seran els que es facturaran. 
- Es calcula la duració dels àpats en unes 4 hores aproximadament. El 
límit de tancament és de 17,30h pels dinars, i a la 01,00h pels sopars. 
 

 
 
 
 



 
Menú Infantil CelebracionsMenú Infantil CelebracionsMenú Infantil CelebracionsMenú Infantil Celebracions    

 
AperitiuAperitiuAperitiuAperitiu    

Llonganissa i formatge 
Variat de xips snaks 

Olives farcides 
 

Plat combinatPlat combinatPlat combinatPlat combinat    
Macarrons a la bolonyesa, nuggets de pollastre i Patates fregides 

 
PostresPostresPostresPostres    

Gelat infantil 
 

BegudaBegudaBegudaBeguda    
Aigua i refresc 

 
                                                             Preu: 16€Preu: 16€Preu: 16€Preu: 16€                                  (10% Iva (10% Iva (10% Iva (10% Iva no inclòs)no inclòs)no inclòs)no inclòs) 
 
 
 
• Menú Infantil sense aperitiu:12.5€/nen 
• Si en contes de gelat per les postres es vol el pastís de comunió dels 
adults, hi haurà un suplement de 2€ per nen. 
• Menú Infantil en plats separats: Aperitiu ,1er macarrons i 2on 
Nuggets amb patates i gelat : 18€ / nen. 
 
 
 
 

Molí Blanc Hotel . Tel: 93. 801. 9179 
Ctra. C-241c, Km. 0,9. Sortida d’Igualada a Sta. Co loma de Queralt. 08719 Jorba 

hotel@moliblanchotel.cat 



www.moliblanchotel.cat  


