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MENÚ CORPORATE 1

Aperitius del Xef i Copa de benvinguda

Bombó de foie amb festucs 

Tàrtar de gamba vermella amb el seu corall 

Encenalls de pernil ibèric de gla amb coca de vidre

Menú Principal

Amanida de vieires i llagostins amb crema de poma àcida i brots amargs

*****

Lubina amb mini pastanagues, porro confitat 

i el meu glacé de les seves espines

o

Terrina de garrí amb textures de poma

Postres

Núvol de cava

Tronc de Nadal, Torrons i Neules

Celler

Aigua, refrescos, sucs, cerveses, cava i vi  Mastinell i cafès

Disponibilitat, preus i reserves:

grupos@hotelmastinell.com / T +34 931 156 132

mailto:grupos@hotelmastinell.com


MENÚ CORPORATE 2

Aperitius del Xef i Copa de benvinguda

Bombó de foie amb festucs 

Tàrtar de gamba vermella amb el seu corall 

Encenalls de pernil ibèric de gla amb coca de vidre

Menú Principal

Canelons de Sant Esteve amb beixamel de ceps

*****

Llenguado a "la meunière" amb llit de patata confitat

o

Espatlleta de xai de llet desossada cuinada a baixa 

temperatura, puré d'albergínia i pols de la pell

Postres

Núvol de cava

Tronc de Nadal, Torrons i Neules

Celler

Aigua, refrescos, sucs, cerveses, cava i vi  Mastinell i cafès

Disponibilitat, preus i reserves:

grupos@hotelmastinell.com / T +34 931 156 132

mailto:grupos@hotelmastinell.com


MENÚ CORPORATE 3

Aperitius del Xef i Copa de benvinguda

Bombó de foie amb festucs 

Tàrtar de gamba vermella amb el seu corall 

Encenalls de pernil ibèric de gla amb coca de vidre

Menú Principal

Crema de carxofa amb calamarsets saltats acompanyats de 

verdures cruixents i encenalls de pernil ibèric de gla

*****

Tronc de lluç de palangre al pil pil amb cloïsses i llagostins

o

Ànec del Penedès a la Catalana

Postres

Migues de xocolata amb escuma de vainilla

Torrons i Neules

Celler

Aigua, refrescos, sucs, cerveses, cava i vi  Mastinell i cafès

Disponibilitat, preus i reserves:

grupos@hotelmastinell.com / T +34 931 156 132

mailto:grupos@hotelmastinell.com


grupos@hotelmastinell.com
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