


                                                                                                              

mENÚ DE GRUPS 2022

APERITIUS PER COMPARTIR:

Airbag de pernil ibèric de gla i tomàquet
Biquini de tàrtar de vaca vella, rovell d'ou curat i trufa

Les braves de VIVI
Croquetes de pollastre rostit i foie

Bombons de foie i pols de Duca (supl. 3 € x 2 u.)
Anxova de l’Escala 00 amb pa d'algues i caviar d'arbequina (supl. 2 € x 1 u.)

Pop a la brasa i salsa kimchi (supl. 3 € x 2 u.)
Brioix de garrí esqueixat i crema de poma (supl. 2 € x 1 u.)

Croqueta de pernil ibèric de gla (supl. 3 € x 2 u.)

ENTRANTS

(a escollir una opció)

Amanida de milfulls de foie, avellanes garapinyades i cremós de pinyons
Caneló de carn rostida i foie amb salsa soubise i trufa d'hivern
Arròs de pescadors amb sèpia, calamarsons i gamba de Blanes

Amanida de llamàntol, maionesa del seu corall i gelatina de poma
(supl. 7 € per persona)

Petxines variades a la brasa, amb crema de cloïsses i terra de coco
(sup. 4 € per persona)

PRINCIPALS

(a escollir una opció)

Llobarro a la brasa, patata confitada, vinagreta de festucs i tomàquet
Lluç de broqueta amb guisat melós de cocotxes i botifarra negra

Galta de vedella blanca a baixa temperatura, verduretes i suc de rostit
Fricandó de presa ibèrica, cebetes glacejades i bolets

Suquet de rap, escamarlans i migas sofregides amb ibèrics i alls
(supl. 5 € per persona)

Filet de vaca madurada, patata primor glacejada i espàrrecs a la brasa
(supl. 5 € per persona)

POSTRES

(a escollir una opció)

Món xocolata
Tatin esponjosa de poma reineta i vainilla
Pastís de llimona indonèsia i gelat de coco

ASSORTIT DE TORRONS I NEULES

50 € 



                                                                                                              

MENÚ DE GRUPS 2022

Vegetarià

 

APERITIUS PER COMPARTIR:

Airbag de carbassó marinat i tomàquet
Verdures rostides, pa d'algues i caviar d'arbequina

Les braves de VIVI
Croquetes meloses de ceps

ENTRANTS

(a escollir una opció)

Caneló de seitan amb soubise de llet d'ametlles i trufa
Coca de pa d'algues amb verdures rostides i caviar d'arbequina

PRINCIPALS

(a escollir una opció)

Arròs melós de ceps, carxofes a la brasa i mini verdures
Fricandó vegetarià amb rossinyols, camagrocs y cebetes glacejades

POSTRES

(a escollir una opció)

Món xocolata
Tatin esponjosa de poma reineta i vainilla
Pastís de llimona indonèsia i gelat de coco

ASSORTIT DE TORRONS I NEULES

50 € 



                                                                                                              

 

begudes incloses

Inclou aigua, resfrescos, vi blanc i vi negre.

extres 

Suplement de copa de cava +4€/persona.
Suplement cava en menú + 6€/persona.

Cafès no inclosos

CONDICIONS

Selecció del mateix menú per a tot el grup mínim 5 dies hàbils abans de la celebració.
Preu per pesona. IVA inclòs.

CONTACTE

Bcnki.sales@ihg.com

+34 936425405
+34 936425400

Kimptonvividorahotel.com

Casadevivi.com
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