la sala d’Stances
ESPAI PRIVAT

Els nostres menús

poden ser totalment personalitzats

amb totes les varietats que es desitgin
Healthy, brunch,

de degustació, de temporada,...
La sala d’stances

et donarà tot allò que necessites,

per tenir una vetllada privada, íntima,
exclusiva i inolvidable
Judith. Event Planner

pica-pica

gastronòmic
pica pica al mig de la taula
Amanida de sashimi de tonyina amb àlgues i sèsam
Coca Torrada
Platet d’anxoves
Taula de formatges variats
Platet de Llonganissa
Pernil ibèric
Foie mi cuit

postres de xocolata
34,00 € IVA no inclòs
Inclou: celler, aigua i cafès

Inclou

la sala d’stances, un espai de 150 m² amb tots els serveis i totalment equipada
Horari: d’11:00 a 18.00 o de 19:00 a 00:00 h.
Tot el dia: un plus de 5€ x persona

networking
gastronòmic
aperitiu
Platet d’espatlla ibèrica amb coca torrada del mossèn
Amanida de pera escalivada amb formatge de burrata, tomàquet sec i oli d’alfàbrega

segons a triar
Bacallà amb textures de poma i cremós de nyàmeres
Melós de vedella amb suc del seu rostit, cremós de moniato i xips de yuca

postres a escollir
Pastís de formatge amb fruits vermells
Postres de xocolata
32,50 € IVA no inclòs
inclou celler, aigua i cafès

Inclou

la sala d’stances, un espai de 150 m² amb tots els serveis i totalment equipada
Horari: d’11:00 a 18.00 o de 19:00 a 00:00 h.
Tot el dia: un plus de 5€ x persona

networking
gastronòmic
degustació
Medalló de foie mi cuit fet nostre
amb melmelada de pinya i torradetes
Coca fina de full amb albergínia caramel•litzada,
formatge de cabra i brots d’enciams
Bacallà amb textures de poma i cremós de nyàmeres
Melós de vedella amb el suc del seu rostit,
cremós de moniato i xips de yuca
Sopeta de maduixots i xirimoia amb sorbet de llima

postres de xocolata
37,50 € IVA no inclòs
Inclou: celler, aigua i cafès

Inclou

la sala d’stances, un espai de 150 m² amb tots els serveis i totalment equipada
Horari: d’11:00 a 18.00 o de 19:00 a 00:00 h.
Tot el dia: un plus de 5€ x persona
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