El vostre casament serà inoblidable

Menús de Noces

Avda. Les Saletes, 7 • 17869 Llanars - Vall de Camprodon (Girona)
Tel.: 972 741 013 • reserves@hotelgrevol.com

L´hotel Grèvol, està integrat perfectament en un entorn natural i un
gran jardí de 2.000m2 envoltat de plantes autòctones de la zona.
Disposa d´un Saló per el vostre casament amb capacitat
per 180 persones, exclusiu per vosaltres.
Les magnifiques instal·lacions de l´hotel Grèvol, construït amb fusta i
pedra estan a la vostra disposició en aquest dia tan assenyalat.
Us preparem el vostre aperitiu a la carta i uns suggeridors plats,
elaborats pel reconegut Xef-Director Ignasi Bergonyó, que us
assessorarà personalment per cuidar el més mínim detall.
Esteu convidats a tastar el menú que escolliu a la vostra elecció.

L´hotel Grèvol disposa de 36 confortables i cuidades habitacions i suites,
reconegut restaurant, cafeteria amb xemeneia, amplies vidrieres,
zona spa amb piscina dinàmica climatitzada i carta de tractaments,
sala de jocs per nens i garatge al propi edifici.

Menús de Noces

105€

PER PERSONA (IVA inclòs)

snacks
Piruletes de parmesà
Cornets variats
crispetes, anacards, ametlles salades, xips de verdures

aperitiu
Sangria de maduixes amb escuma de 7up
Iogurt de foie amb litxis confitats i Pedro Ximenes
Blini amb albergínia a la llenya i anxoves
Bacallà esqueixat amb romesco
Crema de trumfes amb cansalada cruixent
Mini hamburguesa a la graella amb ceba confitada
Bacallà amb tomàquet i allioli gratinat
Crema suau de xoriç amb escuma d´ou ferrat
Ravioli de gamba vermella i ceps
Brie cruixent amb maduixes i ceba caramel·litzada
Croquetes de pernil Ibèric fetes a casa
Bunyols de bacallà fet a casa
Llagostí cruixent amb cremós de pèsols
Ous de guatlla amb sobrassada

a la vista
Risotto de ceps amb pols de parmesà
Rossejat de fideus amb cloïsses i gambetes • Supl. 2€/Persona
Peça de pernil Ibèric al tall • Supl. 400€ Unitat
Assortiment de formatges amb maridatge de vins • Supl. 3€/Persona
Gambes de Roses a la planxa • Supl. 12€/persona

entrants
Amanida de mango i papaia,
llagostins i vinagreta de fruits vermells
Guacamole amb llagostins marinats,
vinagreta de tomàquet
Lassagna tíbia de rúcula amb brie,
pernil Ibèric i oli de pinyons
Carpaccio de pop, cremós de patata,
rúcula i oli de pebre vermell
Cilindres cruixents de gamba
amb salsa holandesa d’ olives negres
Coca de ceps amb vieires marinades en citronela,
amanida i oli de poma i pinyons
Milfulles de patata confitada amb botifarra del Perol
suc de trompetes de la mort
Amanida de llamàntol sense feina,
mussolina del seu coral i tòfona (supl.10€)

principals
Suprema de lluç amb fals tomàquet de romesco, cremós d´alls escalivats
Filets de llobarro sobre albergínia a la llenya i salseta suau d´anxoves
Medallons de rap a la brasa amb gambes vermelles i el seu suc (supl. 4€)
Suprema de turbot amb patates i múrgoles
Melós de vedella amb patates i moixernons amb el seu suc
Espatlla de xai cuit a baixa temperatura amb patata melosa i el seu suc
Entrecotte de vedella, amb porros en tempura, salsa de mostassa antiga
Filet de vedella albardat amb cremós de ceps i saltat de verduretes (supl. 4€)
Filet de vedella, reducció de taronja i maduixes amb foie poîlée (supl. 3€)

(ELS PEIXOS SERVITS COM A ENTRANT
TINDRAN UN SUPLEMENT DE 4 €)

prepostres
Cruixent de ametlles amb Mascarpone, gelat de gerds
Crema de xocolata blanca, gelat de Ferrero Rocher
Crema de Baileys amb gelat de vainilla Madagascar i cruixent de pipes
Sopeta de pinya amb gelat de coco y escuma de pinya colada
Sopa de maduixes aromatitzada amb anís estrellat i canyella, gelat de iogurt grec

pastis nupcial
A triar entre les nostres opcions

el nostre celler
ELS VINS BLANCS
CRISALYS • (CELLER TORELLÓ - DO PENEDÈS)
SUMARROCA BLANC DE BLANCS • (CELLERS SUMARROCA – DO PENEDÈS)
JARDINS BLANC • (CASTILLO PERALADA – DO EMPORDÀ)
MARQUÉS D´ALELLA - PANSA BLANCA • (CELLERS PARXET - DO ALELLA)
EL PERRO VERDE • (CELLER ANGEL LORENZO – DO RUEDA)

ELS VINS NEGRES
GOTIM BRU • (CASTELL DEL REMEI - DO COSTERS DEL SEGRE)
3 FINQUES NEGRE • (CASTILLO PERALADA – DO EMPORDÀ)
JASPI NEGRE • (COCA I FITÓ – DO TERRA ALTA)
FINCA RESALSO JOVE • (BODEGAS EMILIO MORO – DO RIBERA DEL DUERO)
LUIS CAÑAS CRIANÇA • (BODEGAS LUIS CAÑAS – DOC RIOJA)

ELS CAVES
CASTILLO PERALADA BRUT RESERVA
SUMARROCA BRUT NATURE
ANNA DE CODORNIU

TAMBÉ POSEM A DISPOSICIÓ LA NOSTRA CARTA DE VINS I CAVES PER FER-HO MÉS A MIDA

altres serveis
Discoteca: 700€ - harmonització del banquet i 2h. de ball - veure més opcions
Barra lliure: 16€/persona (2h.) • Hora extra barra lliure: 11€/persona
Hora extra discoteca: 300€/h. • Menú infantil: 36€

serveis inclosos
Reserva exclusiva del hotel
Aperitiu especial al nostre jardí amb barra lliure de refrescs, vermuts i cerveses
Menú amb entrant, plat principal, pre-postra i pastís de celebració
Aigües minerals, vins i caves amb do, els cafès i carros de licors i digestius
Impressió de les minutes, llistat dels convidats i decoració floral
Suite dels nuvis amb l´esmorzar a l´habitació

també us oferim
Cerimònia oficial civil al jardí • Servei de fotografia i vídeo
Servei de mainadera infantil • Candy bar a l´hora del ball

