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MENU 1
APERITIU a la Terrassa  
(a partir de 25 persones)

Barra de begudes:
vi blanc i negre, cervesa, refresc, bíter, vermut i suc

Dauets de truita mignon
Xapata d’escalivada i anxoves
Torrada de formatge fresc amb anxoves, cirerols i alfàbega
Flor de fuet de Vic
Calamars a l’andalusa
Barqueta de xistorra
Croquetes de pernil
Broqueta de pollastre teriyaki i sèsam
Les nostres patates braves amb un toc picant

PRIMER
Amanida de còctel de marisc i pinya amb salsa de corall

SEGON
Melós de vedella amb gratinat de patata i espàrrec verd

POSTRES
Pastís de celebració

CAFÈ i  LICORS

CELLER
Blanc René Barbier Kraliner DO Penedès
Negre Nuviana DO Cinca
Cava Brut Nature
Aigües minerals

Preu per persona: 51 EUR 
(10 % IVA INCLÒS) 
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MENU 2
APERITIU a la Terrassa  
(a partir de 25 persones)

Barra de begudes:
vi blanc i negre, cervesa, refresc, bíter, vermut i suc

Dauets de truita mignon
Xapata d’escalivada i anxoves
Torrada de formatge fresc amb anxoves, cirerols i alfàbega
Flor de fuet de Vic
Calamars a l’andalusa
Barqueta de xistorra
Croquetes de pernil
Broqueta de pollastre teriyaki i sèsam
Les nostres patates braves amb un toc picant

Estació de �deuà dels pescadors i allioli

PRIMER
Salmorejo cordovès amb llagostins  

SEGON
Medallons de �let de porc ibèric, patates amb farigola, 
ceba con�tadai salsa Cafè de París 

POSTRES
Pastís de celebració
(presentació amb ninot)

CAFÈ i  LICORS

CELLER
Blanc René Barbier Kraliner DO Penedès
Negre Nuviana DO Cinca
Cava Brut Nature
Aigües minerals

Preu per persona: 53 EUR 
(10 % IVA INCLÒS) 
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MENU 3
APERITIU a la Terrassa  
(a partir de 25 persones)

Barra de begudes:
vi blanc i negre, cervesa, refresc, bíter, vermut i suc

Dauets de truita mignon
Xapata d’escalivada i anxoves
Flor de fuet de Vic
Canapè de salmó fumat amb cremós
Triangles de formatge d’ovella amb codonyat i nous
Calamars a l’andalusa
Torrada de sobrassada amb ou de guatlla
Croquetes de pernil
Broqueta de pollastre teriyaki i sèsam
Les nostres patates braves amb un toc picant
Bunyols de bacallà

Estació de �deuà dels pescadors i allioli

PRIMER
Amanida tèbia amb rap, gambes, alvocat, cirerols i vinagreta de corall  

SEGON
Cuixa d’ànec con�tat a baixa temperatura  
amb salsa de taronja i amb Parmentier de pobre

POSTRSE
Tarta de celebración
(presentación con muñeco)

CAFÈ i  LICORS

CELLER
Blanc René Barbier Kraliner DO Penedès
Negre Nuviana DO Cinca
Cava Brut Nature
Aigües minerals

Preu per persona: 58 EUR 
(10 % IVA INCLÒS)  
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MENU 4
APERITIU a la Terrassa  
(a partir de 25 persones)

Barra de begudes:
vi blanc i negre, cervesa, refresc, bíter, vermut i suc

Gamba salada
Barqueta de pernil ibèric amb pa de vidre
Canapè de salmó fumat amb cremós de fonoll
Triangles de formatge d’ovella amb codonyat i nous
Cullera de salpicó cordovès
Calamarsons a l’andalusa
Torrada de sobrassada amb ous de guatlla
Croquetes de pernil
Bunyols de bacallà
Tempura de llagostí amb salsa brava
Barqueta de xistorra

Estació de �deuà dels pescadors i allioli

PRIMER
Amanida de còctel de marisc i pinya amb salsa de corall

SEGON
Mitjana de vedella rostida amb suc i bolets,
amb milfulls de patates i cebes glacejades 

POSTRES
Tarta de celebración
(presentación con muñeco)

CAFÈ i  LICORS

CELLER
Blanc René Barbier Kraliner DO Penedès
Negre Nuviana DO Cinca
Cava Brut Nature
Aigües minerals

Preu per persona: 64 EUR 
(10 % IVA INCLÒS)  
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MENU 5
APERITIU a la Terrassa 
(a partir de 25 persones)

Barra de begudes:
vi blanc i negre, cervesa, refresc, bíter, vermut i suc

Gamba salada
Barqueta de pernil ibèric amb pa de vidre
Canapè de salmó fumat amb cremós de fonoll
Triangles de formatge d’ovella amb codonyat i nous
Cullera de salmorejo cordovès

Calamarsons a l’andalusa
Torrada de sobrassada amb ous de guatlla
Croquetes de pernil
Bunyols de bacallà
Tempura de llagostí amb salsa brava
Barqueta de xistorra

Estació de �deuà dels pescadors i allioli

PRIMER
Suprema de lluç amb cava, amb cloïsses, porro i perles de patata

SEGON
Mitjana de vedella rostida amb suc i bolets,
amb milfulls de patates i cebes glacejades 

POSTRES
Pastís de celebració
(presentació amb ninot)

CAFÈ i  LICORS

CELLER
Blanc Marqués de Irún DO Rueda
Negre Sembro DO Ribera del Duero
Cava Freixenet Vintage Brut
Aigües minerals

Preu per persona: 71 EUR 
(10 % IVA INCLÒS) 
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MENU 6
APERITIU a la Terrassa 
(a partir de 25 persones)

Barra de begudes:
vi blanc i negre, cervesa, refresc, bíter, vermut i suc

Gamba salada
Barqueta de pernil ibèric amb pa de vidre
Canapè de salmó fumat amb cremós de fonoll
Triangles de formatge d’ovella amb codonyat i nous
Cullera de salmorejo cordovès
Calamarsons a l’andalusa
Torrada de sobrassada amb ous de guatlla
Croquetes de pernil
Bunyols de bacallà
Tempura de llagostí amb salsa brava
Broqueta de pop a la gallega

Estació de �deuà dels pescadors i allioli

Estació d’arròs del senyoret

PRIMER
Amanida tèbia amb rap, gambes, alvocat, cirerols i vinagreta de corall  

SEGON
Cuixa de cabrit al forn amb patates panadera

POSTRES
Pastís de celebració
(presentació amb ninot)

CAFÈ i  LICORS

CELLER
Blanc Marqués de Irún DO Rueda
Negre Sembro DO Ribera del Duero
Cava Freixenet Vintage Brut
Aigües minerals

Preu per persona: 77 EUR 
(10 % IVA INCLÒS) 
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MENU 7
APERITIU a la Terrassa 
(a partir de 50 persones)

Barra de begudes:
vi blanc i negre, cervesa, refresc, bíter, vermut i suc

Barqueta de pernil ibèric amb pa de vidre
Canapè de salmó fumat amb cremós de fonoll
Triangles de formatge d’ovella amb codonyat i nous
Cullera de salmorejo cordovès
Ensalada blanca amb llagostí
Tàrtar de fuet amb aroma de alfàbega
Calamarsons a l’andalusa
Torrada de sobrassada amb ous de guatlla
Croquetes de pernil
Bunyols de bacallà
Tempura de llagostí amb salsa brava
Barqueta de hamburguesa de vedella amb ceba i formatge
Broqueta de pop a la gallega

Estació de �deuà dels pescadors i allioli

Estació d’arròs del senyoret

PLAT PRINCIPAL A ESCOLLIR
Suquet de rap negre amb llagostins i cloïsses 
o
Filet de vedella a la planxa amb salsa de bolets
i milfulls de patates amb aroma de trufa

POSTRES
Pastís de celebració
(presentació amb ninot)

CAFÈ i  LICORS

CELLER
Blanc Marqués de Irún DO Rueda
Negre Sembro DO Ribera del Duero
Cava Freixenet Vintage Brut
Aigües minerals

Preu per persona: 79 EUR 
(10 % IVA INCLÒS)  
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MENU 8
BERENAR
Pissarra de formatges artesans amb codonyat i pa de fruites
Triquini de tonyina, ou dur, maionesa, enciam i tomàquet
Pastís de fuet amb aroma d’alfàbega
Coca d’escalivada amb formatge de cabra gratinat
Minicroissant amb salmó, amb encenalls d’ou dur i cremós
Dauets de truita mignon
Barqueta de xistorra
Broqueta de pollastre teriyaki
Minicroquetes de carn d’olla
Broqueta de calamars amb salsa brava
Calamarsons a l’andalusa
Pissarra de secret de porc ibèric amb pebrots de Padrón i patates adobades
Minihamburguesa de vedella amb ceba caramel·litzada i formatge
Tempura de cua de llagostí 

ESTACIONS
Fideuà dels pescadors

POSTRES
Pastís de celebració
(presentació amb ninot)

CAFÈ i  LICORS

CELLER
Cervesa i refrescos
Blanc René Barbier Kraliner DO Penedès
Negre Nuviana DO Cinca
Cava Brut Nature
Aigües minerals

Preu per persona: 50 EUR 
(10 % IVA INCLÒS)  

C��raci�es 



MENU  INFANTIL
APERITIU a la Terrassa  

Fingers de pollastre 
Xips de patates
Dauets de truita 
Fuet de Vic
Minicroquetes

PRIMER
Macarrons gratinats
o
Canelons Rossini

SEGON
Escalopa vienesa amb patates fregides
o
Pollastre rostit al forn

POSTRES
Pastís de celebració
(presentació amb ninot)

BEGUDES
Aigües
Refrescos

Preu per persona: 30 EUR 
(10 % IVA INCLÒS) 

C��raci�s (Fins a 12 anys)



INFORMACIO
1. Guarniments amb �ors de la sala inclòs.

2.   Els fotògrafs són exclusius de l’hotel. Tenim una llista àmplia de fotògrafs.

3.   Si voleu canviar algun plat, us preguem que ens ho indiqueu (vegeu suplement).

4.   En cas de necessitar habitacions per als vostres convidats, es farà un descompte 
      especial.

5.   Els assistents a la celebració tenen prohibit banyar-se a la piscina de l’hotel.

6.   Garatge gratuït per a un cotxe.

7.    Animació infantil
 Tenim servei de cangur perquè els pares puguin gaudir de la celebració sense  
 haver d’estar pendents dels nens.
  6 hores de servei: 230 euros, per a un màxim de 10 nens
  4 hores de servei: 150 euros, per a un màxim de 10 nens
                                       230 euros, per a un màxim de 20 nens

8.   Mags, malabaristes i pallassos: consultar-ho.

9.   Servei de begudes durant el ball (dues hores): 14 euros/persona.

10.  Animació musical:

Ambientació —Discoteca en exclusiva— durant la celebració i dues hores de servei de 
ball:  550 euros. Si només voleu les dues hores de ball després dels cafès: 350 euros   

11.  FORMA DE PAGAMENT
a. Paga i senyal per a la contractació de la sala: 250 euros. En cas d’anul·lació, no es 

tornarà la paga i senyal.
b.   Dos dies abans de la celebració caldrà pagar-ho tot.
c.   Set dies abans de la celebració, caldrà lliurar la LLISTA DEFINITIVA de convidats. 

Tres dies abans es recon�rmarà el nombre de comensals. Es facturarà d’acord amb 
aquesta llista i mai per un nombre inferior de comensals.
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Tel. 93 665 21 00 
Passeig Marítim, 294 - Castelldefels (Barcelona)

www.hmediterraneo.com


