
Menús Nadal
2021



Aperitius
Embotits ibèrics amb pa de coca i tomàquet

Croquetes de pernil de Guijuelo

Brotxeta de llagostí amb romesco

Torrada d escalivada fumada amb anxova

Primers a escollir

Escudella de Nadal amb galet gegant i pilota

Caneló d ànec confitat amb betxamel de foie i salsa de Porto

Segons a escollir

Llom de bacallà a la llauna amb sofregit d`alls i escalivada

Melós de vedella amb llingot de patata trufada i salsa de foie

Postre
Tronc de Nadal

Assortit de turrons i neules

Celler
Aigua, refrescos i cervessa

Vi blanc Viña zorzal DO Navarra chardonnay

Vi negre Eguía Crianza DO Rioja

Cava Maspericot artesà brut DO macabeu, xarel.lo, parellada

Café, té i infusions

55€
IVA inclòs

Menú Nadal
24 i 25 de desembre



Aperitius
Embotits ibèrics amb pa de coca i tomàquet

Croquetes de pernil de Guijuelo

Brotxeta de llagostí amb romesco

Torrada d escalivada fumada amb anxova

Primers a escollir

Crema de ceps amb cruixent de parmesà

Caneló tradicional amb betxamel trufada i suc de carn

Segons a escollir

Llom de bacallà a la llauna amb sofregit d`alls i escalivada

Melós de vedella amb llingot de patata trufada i salsa de foie

Postre
Tronc de Nadal (26.12 y 01.01)

Tortell de reis (06.06)

Assortit de Torrons i Neules

Celler
Aigua, refrescos i cervessa

Vi blanc Viña zorzal DO Navarra chardonnay

Vi negre Eguía Crianza DO Rioja

Cava Maspericot artesà brut DO macabeu, xarel.lo, parellada

Café, té i infusions

49€
IVA inclòs

Menú FESTIUS
26 de desembre
1 i 6 de gener



Aperitius
Embotits ibèrics amb pa de coca i tomàquet

Micuit de foie amb melmelada de figues 

Croquetes de pernil de Guijuelo

Torrada d escalivada fumada amb anxova

Primer
Ravioli de llagostí i verdures amb salsa de marisc

Segon a escollir

Medalló de rap amb espagueti de verdura i meunière de mandarina

Melós de vedella amb llingot de patata trufada i salsa de foie

Postre
Assortit de mini pastissos: 

Tatin

Lemon pie

Pecat de xocolate

Raïm de la sort, cotilló i Petit Fours

Celler
Aigua, refrescos i cervessa

Vi blanc Viña zorzal DO Navarra chardonnay

Vi negre Eguía Crianza DO Rioja

Cava Maspericot artesà brut DO macabeu, xarel.lo, parellada

Café, té i infusions

89€
IVA inclòs

Menú CAP D ANY
31 de desembre



Primer
Canalons de rostit

Segon
Escalopa de pollastre amb patates

Postre
Assortit de gelats

Begudes
Aigua & refresc

25€
IVA inclòs

Menú INFANTIL



PAGAMENT & MENÚ

· La reserva quedarà confirmada amb la paga i senyal de 100 € lliurada al departament comercial de la 

Masia Castellarnau. El pagament es pot realitzar en persona a la Masia en efectiu o targeta, així com per 

transferència bancària enviant justificant a reservas@masiacastellarnau.com

· Un cop feta la reserva es donarà un termini d'una setmana per confirmar els plats escollits (primers i 

segons). Poden ser iguals per a tots els assistents de la reserva o poden confirmar-nos quants de cada 

desitgen.

· La resta de l`import s`haurà d`abonar set dies abans de la celebració, en efectiu o tarjeta presencialment a 

la Masia o per transferència bancaria enviant justificant a reservas@masiacastellarnau.com

· També 7 dies abans s'haurà de confirmar el nombre definitiu de comensals i es facturarà en base a aquest

nombre de comensals confirmats.

· Els preus inclouen el 10% d´ IVA

· En cas de no poder celebrar-se el event per mesures COVID, es retornaran els diners.

HORARIS D´ARRIBADA: IMPORTANT SER PUNTUAL AL SERVEI
· Els dies 24 i 31 de desembre, l´hora d´inicio del sopar serà a les 21:00h

· Els dies 25 i 26 de desembre, l´hora d´inici del dinar serà a les 14:00h

· Els dies 1 i 6 de gener, l´hora d´inici del dinar serà a les 14:00h

EL PREU INCLOU:
· Oferta gastronòmica adjunta

· Personal de Servei

· Parking gratuït

· La confirmació de la reserva no implica la confirmació d'una sala o espai concret de la Masia. La distribució

de les reserves a la Masia es realitzarà abans de l'esdeveniment en funció de les reserves. L'empresa es 

reserva el dret de variar la sala de l'esdeveniment per causes de força major o per variació de nombre de 

comensals.

· L'empresa disposa d'una assegurança de responsabilitat civil, que cobreix a totes les instal·lacions, amb

excepció de l'aparcament.

· La contractació dels menús en Masia Castellarnau implica l'acceptació d'aquestes condicions.

CONDICIONS GENERALS
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Contacte
comercial@masiacastellarnau.com

669 33 89 05

689 57 50 19


