MENÚS DE NADAL PER A EMPRESES

Menú de Nadal A

PER COMPARTIR AL MIG DE LA TAULA

El nostre bunyol amb mel i allioli
Croquetons de la casa
Musclos a la marinera
Salpicó de pop i gambes

Entrecotte de vedella a la brasa amb graten de patates i bolets
o
Tronc de lluç de palangre a la donostiarra
o
Arròs caldós de marisc amb cranc de costa

Crema catalana tradicional amb carquinyolis

Viña Real criança D.O.Q. Rioja
Giró Ribot, blanc de blancs D.O. Penedés
Aigües minerals
Pa rústic fet al forn de llenya

Cafès i copa de cava
Ball al piano bar amb el nostre Dj
(Divendres nit i dissabtes nit)

35€
iva inclòs per persona
Passeig Ribes Roges, 2-3 08800
Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
34 938151719
ceferino@hotelceferino.com
www.hotelceferino.com

Menú de Nadal B

PER COMPARTIR AL MIG DE LA TAULA
Amanida de brots amb guacamole, salmó marinat, gambes i llunàtic del Garraf
Cassola de mandonguilles amb sepionetes
Calamars de costa en tempura amb allioli de llima
Cloïsses a la marinera
Xai al forn fet a l’antiga amb bolets i xips de moniato
o
Suprema de llobarro amb verduretes de l’hort
o

Fideuà negra de rap i pop
Canya de Santiago farçida amb crema d’avellanes i gelat de toffee

Viña Real criança D.O. Q. Rioja
Giró Ribot, blanc de blancs D.O. Penedés
Aigües minerals
Pa rústic fet al forn de llenya
Cafès i copa de cava
Ball al piano bar amb el nostre Dj
(Divendres nit i dissabtes nit)

35€
iva inclòs per persona

Passeig Ribes Roges, 2-3 08800
Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
34 938151719
ceferino@hotelceferino.com
www.hotelceferino.com

Menú de Nadal Ceferino

PER COMPARTIR AL MIG DE LA TAULA
Foie a la sal amb pa d’espècies i melmelada de tomàquet
El nostre tataky amb saltejat de verdures
Cocotxes a la vasca amb cloïsses
Cargols de punxa amb les seves salsetes

Filet de vedella a la graella amb ceps i foie
o
Romescada de rap amb gamba de costa i cloïsses
o
El nostre arròs de llamàntol

Sopa de maduixes amb gelat de cafè vienès i fruites del bosc
o
Mil fulles de crema cremada amb fruites i catànies

Mas Petit de Parés Baltà D.O Penedès
Xic d’Agustí Torelló Mata D.O. Penedès
Aigües minerals
Pa rústic fet al forn de llenya
Cafès, turrons i copa de cava
Ball al piano bar amb el nostre Dj
(Divendres nit i dissabtes nit)

60€
iva inclòs per persona
Passeig Ribes Roges, 2-3 08800
Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
34 938151719
ceferino@hotelceferino.com
www.hotelceferino.com

