
MENÚ 
NADAL
25/12/16

MENÚ 
SANT 

ESTEVE
26/12/16

APERITIU
Copa de cava de Benvinguda i petit aperitiu

PRIMER
Sopa de  peix de  rap amb cloïsses, arròs de Pals i 

torradetes

SEGON
Canelons de pasta fresca farcits del rostit del Palau 

amb salsa beixamel de rossinyols

TERCER
Lluç de palangre a la planxa amb emulsió de 

garoines, sobre llit de verduretes al wok
ó

Ànec de l’Empordà rostit amb peres d’hivern amb 
castanyes i teula de moniato

POSTRES I CAFÈS
Mousse de xocolata negra  amb fruits del bosc i 

galeta d’ametlles
Cafès, petits fours, assortiment de neules i torrons

APERITIU
Copa de cava de Benvinguda i petit aperitiu

PRIMER
Escudella tradicional del Palau amb galets farcits de 

la carn de la pilota i pinyons

SEGON
La carn d’olla empordanesa

TERCER
Suprema de llobarro a  la planxa amb verduretes 
escalivades, xips de carxofes i picada d’alfàbrega

POSTRES I CAFÈS
Tronc de Nadal farcit de trufa i crema xantilly

Cafès, petits fours, assortiment de neules i torrons

33€
IVA INCLÒS

33€
IVA INCLÒS

menús de 

nadal



MENÚ 
ANY 
NOU
1/1/17

APERITIU
Copa de cava de Benvinguda i petit aperitiu

PRIMER
Cremós de carbassa amb entrebancs de castanya, 

formatge parmesà i oli d’alfàbrega

SEGON
Ravioli de brandada de bacallà amb panses, 

pinyons i salsa de marisc

TERCER
Suprema d’orada a la planxa amb calamarsets 

saltejats i salsa de ceps
ó

Llaminera de vedella de Girona cuita dotze hores 
sobre llit de calçots i  puré de moniato

POSTRES I CAFÈS
Tarta tatin de poma de Torroella feta al moment 

amb  gelat de vainilla i salsa toffee
Cafès, petits fours, assortiment de neules i torrons

33€
IVA INCLÒS

MENÚ 
CAP 

D’ANY
31/12/16

PETIT APERITIU
Copa de cava de benvinguda 

Pernil ibèric amb coca de pa de vidre amb tomàquet
 Tataki de tonyina  vermella amb pinya i gerds 

 Crocant de foie amb poma i groselle

PRIMER
Sopa Bullabesa de  gambes i vieira amb arròs carnaroli 

de Pals, al perfum de fonoll

SEGON
Llenguados farcits d’escamarlans , salsa a la broxe, 

caviar de salmó i flors de pensaments

TERCER
Filet de vedella de Girona amb foie poulée, trompetes 

i salsa de rossinyols a l’aroma de romaní

POSTRES
Sorbet de mango amb textures de cava i menta fresca

Pastís de Cap d’Any de Xixona fet al Palau amb galeta 
de caramel i fruita de la passió

Cafés i Infusions
Petits fours: trufa de xocolata, neula d’ametlles i torró 

de crema catalana

CELLER
Aigües, Treyu D.O. Empordà (Vi Blanc)
Ramón Bilbao D.O. Rioja (Vi Negre)

Agustí Torelló Brut Reserva D.O. Cava (Cava)

Bossa de cotilló i raïms de la sort

RESSOPÓ DE MATINADA
Assortiment de mini panets, xurros amb xocolata i 

assortiment de broquetes de fruita fresca 

MÚSICA EN DIRECTE
L’aperitiu començarà a les 20:30h 

i l’entrada al saló de banquet serà a les 21:00h
Informació i reserves:

972 75 80 63 • info@palaulomirador.com

109€
IVA INCLÒS

Pg. de l’Església, 1 • Torroella de Montgrí (Girona)

Informació i reserves:
972 75 80 63 • info@palaulomirador.com

www.hotelpalaulomirador.com

MENÚ 
DIARI
18€
IVA INCLÒS

MENÚS 
GRUPS

A PARTIR DE

30€
IVA INCLÒS

De dilluns a divendres migdies 
a escollir entre 4 primers, 

4 segons i 4 postres

Àpats especials de Nadal
Sopars d’empresa

Comunions i batejos
Aniversaris

Tot tipus de celebracions
DISPOSEM DE SALONS PRIVATS 

PER A GRUPS

RESTAURANT • CASAMENTS • BANQUETS • HOTEL

PER NADAL 
OBRIM TOTS 

ELS DIES


