
MENU PER A GRUPS NADAL 2019



En cas d’intolerància o al·lèrgia alimentària, si us plau comuniqui-ho a l’hora d’efectuar la reserva

Burrata de búfala amb cremós de pesto, compota de remolatxa i 
tomàquets confitats

o
Amanida de tomàquet de temporada, ruca, ventresca de tonyina, 

alvocat i ceba tendra

Melós de vedella, foie mi cuit i gerds
o

Lluç de palangre, parmentier de coliflor, tomàquet cassé i 
alfàbrega

Escuma de vainilla, crumble i fruits vermells en el seu suc

Trio de neules i copa de cava
(clàssiques, de xocolata blanca i de xocolata negra)

Vi blanc: La Sala’17,  Penedès
Vi negre: Gran Feudo,  Rioja
Cava: MVSA de Vallformosa

Aigua, cafès i infusions

Menu 1

Preu: 35 € per persona  
(IVA inclòs)

Afegeixi un combinat per 10 € o un cocktail per 11 €



En cas d’intolerància o al·lèrgia alimentària, si us plau comuniqui-ho a l’hora d’efectuar la reserva

Taboulé de quinoa, alvocat, tomàquet, cogombre, ceba tendra, 
oliva negra d’Aragó, llagostí cuit i menta

o
Tàrtar de salmó amb gelat de poma, llimona i fonoll

o
Burrata de búfala amb cremós de pesto, compota de remolatxa i 

tomàquets confitats

Corbina a la planxa, bisque negra, saltejat de salicòrnia, 
tomàquets cherry i ceba vermella

o
Magret d’ànec amb bolets saltejats i crema lleugera de castanyes

Sopa de iogurt grec, sorbet de mandarina i mango

Trio de neules i copa de cava
(Clàssiques, de xocolata blanca i de xocolata negra)

Vi blanc: La Sala’17,  Penedès
Vi negre: Gran Feudo,  Rioja
Cava: MVSA de Vallformosa

Aigua, cafès i infusions

Menu 2

Preu: 40 € per persona  
(IVA inclòs)

Afegeixi un combinat per 10 € o un cocktail per 11 €



En cas d’intolerància o al·lèrgia alimentària, si us plau comuniqui-ho a l’hora d’efectuar la reserva

Coca de pa amb tomàquet
Selecció d’olives mojo picón

Amanida de tomàquet de temporada, ruca, ventresca de tonyina, 
alvocat i ceba vermella

Patates braves elPassatge
Musclos al vapor

Hummus de cigrons, iogurt llima, piparra i papadum

Filet de bou amb patata steak house i foie poêlé
o

Pop a la brasa amb cremós de patata rústica i allioli de pebre 
vermell de la Vera

Coulant de praliné d’avellana i xocolata amb gelat de vainilla

Trio de neules i copa de cava
(clàssiques, de xocolata blanca i de xocolata negra)

Vi blanc: Només’16, Empordà
Vi negre: Baluarte’17,  Ribera del Duero

Cava: MVSA de Vallformosa
Aigua, cafès i infusions

Menu 3

Preu: 45 € per persona 
(IVA inclòs)

Afegeixi un combinat per 10 € o un cocktail per 11 €



BON NADAL I FELIÇ ANY NOU

Pelai, 14 08001 Barcelona

Tel. + 34 935 051 100

info@hotelmidmost.com

www.hotelmidmost.com


