Proposta Pica pica
Tapeta d'aperitiu de benvinguda
El pernil ibèric amb les seves torradetes de pa amb tomàquet
Gotet d'amanida d'ànec i formatge de cabra amb taronja fruits del bosc
*******
Fideuà a la marinera amb calamarsons i all i oli a banda
Pop a la Gallega
Llauneta de lluç amb bolets i gambes

Plat Final de Pica pica
Magret d’ànec escalopat
amb gratinat de patata, carbassó, poma caramel·litzada i salsa de fruits del bosc

Botó de filet de Bou ( + 7,50 € sup)
Saltat de patates i bolets

Costella de Bou a la brasa escalopada ( + 5,00 € sup)
Timbal de gratinat de patates i cruixent de poma

Rebosteria casolana
Assortiment de rebosteria feta a casa
Pastis commemoratiu ( + 1,50 € sup)
Plat llaminer ( + 8,50 € sup)

Begudes incloses
Vi Blanc, Negre de la casa i cava Terre de la Creu
Cervesa, Aigües minerals
Cafès

Proposta Vins ( + 5,00 € sup)
Vi Blanc Albarinho Marques de Vizhoja, Palacio de Bornos D.O Rueda
Vi Negre Marques de Caceres Cr. D.O. Rioja, Semele D.O Ribera del Duero, Baldoma D.O Costers del Segre
Cava Agustí Torelló, Juve & Camps, Gramona Imperial

Preu: 46,00 Euros + IGI
Inclou els menús d'impremta, cartells o Planning, decoració de les taules, pa, ninots, mignardises, muntatge i decoració, etc.....

Menú Infantil
Pernil amb pa amb tomàquet
Croquetes casolanes
Mikados de Pizza
Canalo
*******
Tires de blanc de pollastre ó Mini hamburgueses fetes a casa ó Costelletes de xai a la milanesa

Carro de gelats
Diferents tipus de gelats a escollir del carro

Preu: 29,50 Euros + IGI
Begudes durant l’aperitiu i durant el dinar refrescs, bosses de patates, aigües minerals i cava sense alcohol
Centres de globus amb "chupacup " gegant i dret d'utilització de totes les instal·lacions exteriors, menys les contractades
específicament per un banquet en concret. Berenar amb coca casolana farcida de xocolata amb aigua o suc per a beure

HOTEL - RESTAURANT COMA - Camp de la Tanada s/n AD300 ORDINO
TEL: +376 736 100 - FAX: +376 736 101
hotelcoma@hotelcoma.com
www.hotelcoma.com

Proposta Pica pica + Plat
Tapeta d'aperitiu de benvinguda
El pernil ibèric amb les seves torradetes de pa amb tomàquet
Xapata amb encenalls de fetge d’ànec, festucs i mel d’avet
Amanideta amb bossetes de cabra i bolets

*******
Risotto de carxofes i pop
Medalló de rap a l'essència de gamba

Plat Final
Melós de vedella del pais amb salsa
Carbassó farcit d'alls porros a la crema amb espàrrecs bladers i croqueta de patata a la tòfona

Espatlleta de xai de llet ( + 7,50 € sup)
Timbal de patata fornera, escalunyes, verduretes i bolets

Costelletes de xai del país farcides amb fetge, bolets i peu de porc ( + 3,00 € sup)
Timbal de verduretes i bossetes amb el seu saltat

Filet de bou a la brasa ( + 9,00 € sup )
Timbal de verduretes,puntes d'asperges bladers i escalunyes

Pastis
Mousse de caramel amb peres i brownie
Frasier amb lioneses
Mousse de fruites del sol amb interior de cítric
Mousse de crema catalana
Si es volguessin fer Plat Llaminer + 3,00 € suplement

Begudes incloses
Vi Blanc i Negre de la casa, Cava Terrer de la Creu
Cervesa, Aigües minerals,
Cafès

Proposta Vins ( + 5,00 € sup)
Vi Blanc Albarinho Marques de Vizhoja, Palacio de Bornos D.O Rueda
Vi Negre Marques de Caceres Cr. D.O. Rioja, Semele D.O Ribera del Duero, Baldoma D.O Costers del Segre
Cava Agustí Torelló, Juve & Camps, Gramona Imperial

Preu: 59,50 Euros + IGI
Inclou els menús d'impremta, cartells o Planning, decoració de les taules, pa, ninots, mignardises, muntatge i decoració, etc.....

Menú Infantil
Pernil amb pa amb tomàquet
Croquetes casolanes
Mikados de Pizza
Canalo
*******
Tires de blanc de pollastre ó Mini hamburgueses fetes a casa ó Costelletes de xai a la milanesa

Carro de gelats
Diferents tipus de gelats a escollir del carro

Preu: 29,50 Euros + IGI
Begudes durant l’aperitiu i durant el dinar refrescs, bosses de patates, aigües minerals i cava sense alcohol
Centres de globus amb "chupacup " gegant i dret d'utilització de totes les instal·lacions exteriors, menys les contractades
específicament per un banquet en concret. Berenar amb coca casolana farcida de xocolata amb aigua o suc per a beure
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