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La gastronomia

Cuina tradicional catalana i dieta mediterrània: 
volem que cada àpat sigui una oportunitat per 
assaborir el territori.

Coffee breaks 
La pausa perfecta per recuperar l’energia: cafès, tes, mini 
entrepans, pastes.

Finger menús 
Anem per feina? Un buffet exprés i de qualitat.

Menú 
Menú servit a taula amb una selecció dels nostres millors plats.

Buffets 
L’oferta gastronòmica més completa, una àmplia varietat 
de plats per gaudir de la nostra gastronomia. Inclou show 
cooking. 

Cocktails 
Fomenta el networking entre els participants entre una àmplia 
varietat de plats. 

Sopars de Gala 
La millor manera de tancar el teu esdeveniment, una nit 
inoblidable amb un menú 5 estrelles.
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MENÚ SALLENT

Detall de benvinguda 
Cookies de formatge
Olives del rebost

Primer plat
Trinxat de la Cerdanya amb cruixent de cansalada 

Segon plat
Llobarro a la planxa sobre risotto de verduretes

Les postres
Carpaccio de pinya caramel·litzada

Servei de pa

Aigua, vi i cafè

PREU: 18’50 € per persona
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MENÚ BATEA

Detall de benvinguda

Cookies de formatge
Olives del rebost

Primer plat
Crema de boletus amb parmentier i encenalls de pernil

Segon plat
Melós ibèric amb iuca cruixent

Les postres
Pastís sacher amb coulis de fruites del bosc

Servei de pa

Aigua, vi i cafè

PREU: 18’50 € PER PERSONA
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MENÚ AVINYÓ

Detall de benvinguda
Cookies de formatge
Olives del rebost

Primer plat
Bouquet d’enciams amb tomàquets cherry, mozzarella,
fruits deshidratats amb vinagreta de mel i mostassa

Segon plat
Tournedó de filet Duroc amb chutney de poma i
patates confitades

Les postres
Carpaccio de fruites amb escuma de iogurt

Servei de pa

Aigua, vi i cafè

PREU: 18’50 € per persona
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MENÚ CALDES DE MALAVELLA

Detall de benvinguda
Cookies de formatge
Olives del rebost

Primer plat
Graella de verdures, daus de pernil i salsa romesco

Segon plat
Suprema d’orada amb cuscús al curry

Les postres
Cheesecake del Vilar

Servei de pa

Aigua, vi i cafè

PREU: 18’50 € per persona
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HORTA DE SANT JOAN (MENÚ VEGÀ)

Detall de benvinguda

Snack d’hummus
Olives del rebost

Primer plat
Sopa de coliflor, pèsols, ciboulet i ametlla laminada

Segon plat
Cassoleta d’arròs amb verdures i cigrons

Les postres
Parfait de fruites i cereals

Servei de pa

Aigua, vi i cafè

PREU: 18’50 € per persona
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MENÚ SÚRIA

Detall de benvinguda a taula
Xips de patata amb pols d’anís estrellat
Olives del rebost

Aperitiu servit a taula
Involtini d’albergínia i formatge brie
Llonganissa de pagès i coca de pa amb tomàquet de sucar
Croquetó de carn d’olla
Fingers de pollastre amb salsa BBQ
Bombó de formatge de cabra amb herbes i mel

Segon plat (a escollir-ne un prèviament) **
Suprema de llobarro amb patates confitades i tomàquet concassé
o
Galtes desossades amb parmentier de moniato

Les postres
Parfait de fruites i cereals

Aigua, vi i cafè

PREU: 23’50 € per persona

** Els segons plats cal escollir-los amb 10 dies d’antelació
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MENÚ BLANES

Detall de benvinguda a taula
Xips de patata amb pols d’anís estrellat
Olives del rebost

Aperitiu servit a taula
Esqueixada de bacallà amb cremós de romesco i vinagreta d’olivada negra
Encenalls d’espatlla Duroc amb pa de coca i tomàquet
Musclos a la marinera
Chocos a l’andalusa
Cloïsses en salsa verda

Arrossos (a escollir-ne un prèviament) **
Fideus rossejats de Calafell
Arròs de galeres i xipirons
Arròs de marisc
Arròs caldós de Muntanya

Les postres
Mousse de llimona

Aigua, vi i cafè

PREU: 28’50 € PER PERSONA

** Els segons plats cal escollir-los amb 10 dies d’antelació
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COFFEE EXPRESS MATÍ

COFFEE EXPRESS TARDA

Cafè expresso 100% conreu sostenible
Llet sencera, soia i sense lactosa 
Selecció de tes i infusions
Aigües minerals amb gas i sense
Sucs variats

PREU: 5 € per persona

Cafè expresso 100% conreu sostenible
Llet sencera, soia i sense lactosa  
Selecció de tes i infusions 
Aigües minerals amb gas i sense 
Refrescos 

PREU: 6 € per persona 
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COFFEE VILAR MATÍ

COFFEE VILAR TARDA

Cafè espresso 100% cultiu sostenible
Llet sencera, soia i sense lactosa 
Selecció de tes i infusions
Aigües minerals amb gas i sense
Sucs variats
Mini croissant de mantega
Mini napolitana de xocolata
Mini gourmet de cereals amb vegetals, tonyina i ou dur

PREU: 7,5 € per persona

Cafè espresso 100% conreu sostenible
Llet sencera, soia i sense lactosa 
Selecció de tes i infusions
Aigües minerals amb gas i sense
Refrescos
Mini donuts de xocolata
Galetes tradicionals km 0

PREU: 7,5 € per persona
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COFFEE RURAL STYLE

Cafè espresso 100% cultiu sostenible
Llet sencera, soia i sense lactosa 
Selecció de tes i infusions
Aigües minerals amb gas i sense
Sucs variats
Xurros amb xocolata desfeta
Mini gourmet de panses i nous amb formatge brie i 
confitura de tomàquet

PREU: 9 € per persona
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VEGGIE COFFEE

Cafè espresso 100% conreu sostenible
Llet soia, arròs i ametlles
Selecció de tes i infusions
Aigües minerals amb gas i sense
Sucs variats
Mini gourmet integral de crema de tahina, alvocat i 
tomàquet
Mini gourmet xapata d’hummus, espinacs, tomàquets, 
ruca i salsa pesto

Gotet de fruita variada

PREU: 12 € per persona
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A LA CARTA

Mini donut de sucre o xocolata .......................................................................................................1,50 € 

Assortit de brioixeria ..........................................................................................................................................2,50 € 

Assortit de cookies tradicionals .......................................................................................................2,50 € 

Mini baguettes de pernil ibèric ........................................................................................................3,00 € 

Mini gourmet de cereals amb vegetals, tonyina i ou dur ....................2,50 € 

Mini gourmet de panses i nous amb formatge brie i 
confitura de tomàquet ...................................................................................................................................2,50 € 

Wrap de formatge cremós, ruca i salmó fumat....................................................3,00 € 

Triquini de gall d’indi i formatge Cheddar ...................................................................2,50 € 

Mini gourmet xapata de llonganissa d’Osona .........................................................2,50 € 

Mini gourmet integral de crema de tahina, 
alvocat i tomàquet ................................................................................................................................................3,50 € 

Mini gourmet xapata d’ hummus, espinacs, tomàquets, 
ruca i salsa pesto ......................................................................................................................................................3,50 € 

Gotet de fruita variada tallada ..........................................................................................................2,00 € 

Refrescos ................................................................................................................................................................................2,20 € 

Xurros amb xocolata desfeta ...............................................................................................................4,00 € 
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APERITIU TORDERA

APERITIU SANTPEDOR

Xips de patata amb anís estrellat
Sticks de formatge
Copa de cava

PREU: 4’90€ per persona

Xips de patata amb anís estrellat
Sticks de formatge
Miniatures salades 
Arbequines D. O. Les Garrigues
Festucs en tempura
Crostó de seitó marinat i caviar de tomàquet
Vi blanc, negre i cava
Cerveses, refrescos i aigües minerals

PREU: 11’90€ per persona

Nota del Xef: Cap de les opcions d’aperitiu proposades substitueixen un àpat.
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APERITIU XERTA

Torrada de formatge curat, daus de papaia i oves de salmó

Oreo d’olivada negra amb crema doble

Broqueta de síndria, tomàquet i alfàbrega

Mini quiches

Bombons de formatge de cabra i mel de romaní

Croquetons de carn d’olla

Paperines de patates braves

Vi blanc, negre i cava

Cerveses, refrescos i aigües minerals

PREU: 16’90€ per persona

Nota del Xef: Cap de les opcions d’aperitiu proposades substitueixen un àpat.
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CÒCTEL VALLDEROURES

Snacks de benvinguda
Xips de patata amb anís estrellat
Sticks de formatge

Tapes fredes
Coca de recapte
Broqueta de síndria, tomàquet i alfàbrega
Gaspatxo de maduixes al pebre
Bombons de formatge de cabra i mel de romaní

Les fustes catalanes
Bufet de formatges acompanyats de
confitures, torradetes i bastonets de pa

Delicatessen calentes
Croquetes de bacallà
Mini quiches
Crema de bolets amb el seu cruixent
Arròs de sípia i cloïsses

Postre
Dolços de nata i trufa

Celler
Vins i cava
Cerveses, refrescos i aigües minerals
Cafès

PREU: 30€ per persona
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CÒCTEL MANRESA

Snacks de benvinguda
Xips de patata amb anís estrellat
Sticks de formatge

Tapes fredes
Miniatures salades 
Tàrtar de tomàquet
Encenalls de pernil Duroc amb pa de coca
Bombons de formatge de cabra i mel de romaní
Mousse de micuit sobre sobre confitura de figues

Les fustes catalanes
Bufet de formatges 
Bufet d’embotits de pagès
acompanyats de confitures, torradetes i bastonets de pa

Delicatessen calentes
Croquetes de carn d’olla
Torrades de lacon amb pimentón de la Vera
Crema de carbassa amb gingebre i comí
Degustació de fideus rossejats de Calafell
Broqueta de presa ibèrica confitada i pinya

Postre
Dolços de nata i trufa
Broquetes de fruita

Celler
Vins i cava
Cerveses, refrescos i aigües minerals
Cafès

PREU: 38€ per persona
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DELI LIGHT GANDESA

Snacks de benvinguda
Xips de patata amb pols d’anís estrellat
Olives del rebost

Amanides
Gots de verduretes fresques sobre mousse de formatge blau
Amanida de pasta amb tomàquets cherry, olives gregues i fulles d’alfàbrega

Tapes
Daus de truita de botifarra i seques
Coca de recapte
Wraps de pollastre BBQ
Xarrup d’espàrrecs verds
Croquetes de gorgonzola

Postres
Fruita fresca tallada
Carrot cake

Cafès o tes

Aigües minerals

PREU: 22 € per persona
Durada aproximada del servei 45 minuts, mín. 25 pax
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DELI LIGHT ARBÚCIES, 100% VEGETARIÀ

Snacks de benvinguda
Xips de patata amb pols d’anís estrellat
Olives del rebost

Amanides
Hummus amb tahina i snacks per dipejar
Amanida de quinoa i verduretes de l’hort

Tapes
Daus de truita d’espinacs, panses i pinyons
Broquetes de champinyons, tomàquets cherry i carbassó amb oli d’alfàbrega
Wrap-kebab Veggie
Crema de llenties al curry
Falafell amb salsa de Iogurt

Postres
Fruita fresca tallada
Iogurt artesà amb toppings

Cafès o tes

Aigües minerals

PREU: 26 € per persona
Durada aproximada del servei 45 minuts, mín. 25 pax
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PROPOSTES PER COMPLETAR 
AQUEST FINGER BUFFET

Taula de formatges nacionals amb melmelades i crostons,  ..............3,00€

Degustació d’arròs sec o fideus rossejats,  ...................................................................................4,50€

Mini sandvitxos variats,  ........................................................................................................................................................5,00€

Formatge Cheddar i gall dindi

Salmó a les fines herbes

Roast beef amb salsa tàrtara i ruca

Font de xocolata ...................................................................................................................................................................................4’50€

Vi blanc o negre,  ................................................................................................................................................................................2’50€

Refrescos i cerveses,  ...................................................................................................................................................................5,00€

** El següent àpat correspon a un dinar/sopar de treball lleuger, per fer a peu dret 

en una zona privada o a la terrassa del restaurant
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SOPAR DE GALA TERRA ALTA

Petit aperitiu per començar
Xips de patata amb anís estrellat
Sticks de formatge
Broqueta de síndria, tomàquet i alfàbrega
Tartaleta de brandada de bacallà a l’all negre i tomàquet sec
Caneló de salmó amb cremós de formatge fresc a les fines herbes

Per començar a degustar
Crema lleugera de marisc amb txangurro i gargouillou de verduretes

De les pastures de la nostra terra
Dau de melós de vedella amb parmentier de patata i ceps cremosos

I les postres
Carpaccio de fruites amb escuma de iogurt

Celler
Raimat Clamor blanc - D.O. Costers del Segre
Raimat Clamor negre - D.O. Costers del Segre
Cava Codorniu Brut Nature

Aigües minerals i cafès

PREU: 35 € per persona
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SOPAR DE GALA LA SELVA

Petit aperitiu per començar
Xips de patata amb anís estrellat
Sticks de formatge
Broqueta de síndria, tomàquet i alfàbrega
Anxoves del Port amb pa de vidre
Tartar de salmó amb cruixent d’olives negres
Assortit d’embotits de pagès amb pa de coca i tomàquet de sucar
Crema de pèsols amb pols de quicos

Per començar a degustar
Caneló cruixent de verduretes amb bacallà i crema de pebrots del piquillo

De les pastures de la nostra terra
Lingot de xai amb suc de rostit, raïm i patates confitades

I les postres
Mousse de mató amb garrapinyats a la mel

Celler
Raimat Clamor blanc - D.O. Costers del Segre
Raimat Clamor negre - D.O. Costers del Segre
Cava Codorniu Brut Nature

Aigües minerals i cafès

PREU: 39 € per persona
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SOPAR DE GALA PLA DEL BAGES

Snacks de benvinguda
Xips de patata amb anís estrellat
Sticks de formatge

Tapes fredes
Mousse de foie, tomàquet confitat i torradetes
Tartaleta de bacallà a l’all negre i tomàquet sec
Caneló de salmó amb cremós de formatge fresc a les fines herbes
Encenalls pernil Duroc amb pa de coca

Delicatessen calentes
Tostes de patata i lacon amb pimentón de la Vera
Rissoto de verdures
Croquetes de rostit com les d’abans
Broqueta de presa ibèrica confitada i pinya

Textures d’una cuina marinera
Suquet de peix amb cloïsses 

I les postres
Parfait de fruites i cereals

Celler
Raimat Clamor blanc - D.O. Costers del Segre
Raimat Clamor negre - D.O. Costers del Segre
Cava Codorniu Brut Nature

Aigües minerals i cafès

PREU: 47 € per persona



PROPOSTA 
GASTRONÒMICA

PER COMPLEMENTAR LA TEVA CELEBRACIÓ

Cocktail o Mojito fruites  6 €

Combinats i Gintònics 7 €

Premium Gin tònics a partir 9 €

Suplement sala privada, 5€ per pax

Música DJ 350€ (dilluns a dijous) i 475€ (cap setmana i festius)

Barra lliure 2 hrs 25€, hora extra 12€  mín 25 pax.




