
MENÚS DE NADAL PER A EMPRESES



Menú Nadal A

Passeig Ribes Roges, 2-3 08800

Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

34 938151719

ceferino@hotelceferino.com

www.hotelceferino.com

PER COMPARTIR AL MIG DE LA TAULA 

Esqueixada de bacallà
Croquetes del rostit, fetes a casa

Llom ibèric de Guijuelo amb pa de coca de Canyelles amb tomàquet
El nostre pop a feira amb cachelos

Calamar de costa en tempura amb allioli d’alls rostits i llima

A escollir entre

Arròs de popets, cloïsses i carxofes

Xai rostit a l’antiga amb dolç de ceba i bolets

Cassola de llobarro a l’all cremat de Vilanova

Postre

Canyes de Santiago farcides de crema catalana amb gelat de xocolata negra

Vivanco Criança D.O.Q Rioja
Cuarenta Vendimias verdejo  D.O. Rueda

Aigües minerals
Pa rústic fet al forn de llenya
Copa de cava Torelló Reserva

Cafès

46€ iva inclòs per persona

Sala privada i servei, 80€ fins a grups de 20 persones,
grups superiors 160€, a sumar a part del preu del menú 

Entrada i una consumició al piano bar amb DJ prèvia reserva: 10€ /persona                                                      



Menú Nadal B

Passeig Ribes Roges, 2-3 08800

Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

34 938151719

ceferino@hotelceferino.com

www.hotelceferino.com

PER COMPARTIR AL MIG DE LA TAULA 

Croquetons casolans
Tartar de salmó 

Bunyols de bacallà Ceferino amb allioli i mel de romaní
Pernil ibèric Guijuelo amb pa amb tomàquet

Zamburinyes gratinades

A escollir entre

Arròs caldós de marisc

Melós de vedella lacat a baixa temperatura amb suc del rostit

Turbot a la donostiarra

Postre

Sorbet de mango

Vivanco Criança D.O.Q Rioja
Cuarenta Vendimias verdejo  D.O. Rueda

Aigües minerals
Pa rústic fet al forn de llenya
Copa de cava Torelló Reserva

Cafès

46€ iva inclòs per persona

Sala privada i servei, 80€ fins a grups de 20 persones,
grups superiors 160€, a sumar a part del preu del menú

Entrada i una consumició al piano bar amb DJ prèvia reserva: 10€/ persona



Menú Nadal C

Passeig Ribes Roges, 2-3 08800

Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

34 938151719

ceferino@hotelceferino.com

www.hotelceferino.com

PER COMPARTIR AL MIG DE LA TAULA 

Amanida de tomàquet, ventresca de tonyina i ceba tendra
Cloïsses al vapor

Musclos a la marinera
Croquetons, fets a casa

Pop a feira

A escollir entre

Arròs de muntanya amb gall negre del Penedès, papada 
ibèrica, botifarra i parmesà

Entrecotte amb bolets i crema de formatge llunàtic del Garraf

Llom de bacallà a la donostiarra amb gamba vermella

Postre

Coulant de xocolata amb gelat de vainilla 

Vivanco Criança D.O.Q Rioja
Cuarenta Vendimias verdejo  D.O. Rueda

Aigües minerals
Pa rústic fet al forn de llenya

Copa de cava Torelló Reserva
Cafès

46€ iva inclòs per persona

Sala privada i servei, 80€ fins a grups de 20 persones,
grups superiors 160€, a sumar a part del preu del menú

Entrada i una consumició al piano bar amb DJ prèvia reserva: 10€/persona


