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

networking

gastronòmic
Pica pica al mig de la taula
Llonganissa de Vic RO tafonada
Taula de pernil 5J
Coca de vidre torrada i amb tomàquet
Croquetes de formatge cremós amb sashimi de tonyina i maiones picant
Gambes a l’all

Segons a triar
Turbot a la donostiarra
Vieires amb salsa de ceps i pernil
Filet de vedella amb salsa de bolets
Confit d’anec amb foie i salseta de taronja

Postres
55,00€ 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
Pica pica al mig de la taula
Llonganissa de Vic RO
Platet d’espatlla ibérica
Coca de vidre torrada i amb tomàquet
Gotete de tàrtar de salmó amb guacamole
Croquetes de formatge cremós amb allioli picant

Segons a triar
Bacallà confitat amb cremós de coliflor
Tataky de tonyina amb melmelada de tomàquet i oli de soja
Melós de porc amb salsa de vi negre
Tallata d’entrecot de vaca

Postres
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

networking

gastronòmic
Pica pica per compartir
Platet d’olives trencades i patates xips amb salsa vermut
Llauna de musclos i seitons en escabetx fet nostre
Coca torrada amb espatlla ibérica
Hummus de cigrons amb llangonissa RO
Escalivats amb anxoves de l’escala
Brotxeta de pop i tomàquet cherry amb guacamole
Tartar d’alberginia amb xupaxup de guatlla i teriaky
Copa de iogurt amb fruits vermells
35,00€ 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
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