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CARLEMANY
Aperitiu

Xavier Arrey, xef dels restaurants Pati Verd i Índigo, és també el responsable 
dels àpats dels banquets de l’Hotel Carlemany.
La seva cuina, fresca, innovadora i alhora elaborada amb una depurada 
tècnica, es basa en els millors productes de cada temporada i en el gust 
per la senzillesa.
Amb el suport del seu equip de cuina i de l’equip de sala, els seus 
banquets es convertiran en autèntiques trobades gastronòmiques.

* No dubti en contactar-nos per sol·licitar el seu menú de celebració a 
mida, el nostre equip comercial li prepararà les millors opcions segons les 
seves necessitats. comercial2@carlemany.es

Aperitius freds 
Rostes fregides i salades amb pimentó fumat
Espatlla ibèrica amb pa de coca i tomàquet
Cucurutxu de guacamole, hummus i blau amb nous
Tàrtar de tonyina, gingebre i wakame 
Mini amanida cèsar amb encenalls de gall d’indi
Torradeta de mi-cuit de foie amb figa
Mini coca de recapte amb escalivada
Beicon amb dàtils
Mini sandwitx vegetal
Dau de truita de patata
Taboulé especiat amb panses i ras al hanout

Postres
Vaset de refrescant de mojito
i Mini brownie

Celler
Cava Brut, refrescs, cervesa, aigües minerals, vi blanc i negre, 
aperitius.

Opcional
Pernil de jabugo tallat al moment davant del client.
Brotxeta de fruites amb xocolata calenta i cafè.
Xocolata amb melindros i cafè.

Aperitius calents
Croquetes de rostit
Sticks de peix i tàrtara
Mini burger de pollastre i curri
Calamars a l’andalusa
Risotto de formatges
Mini pintxo d’ibèric i ximixurri
Twist de gamba
Tempura de verdures
Farcellet de botifarra negre, poma i canyella
Fioccetti de pera i gorgonzola

Bufet (Emplatat i servit al moment)
Fideuà amb sèpia, llagostins i musclos
Arròs negre de calamars
Tàrtar de bou i salmó
Taula de formatges catalans, espanyols i 
francesos amb els seus pans
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LUNCH
Aperitiu

COMPLERT
Aperitiu

Aperitius freds 
Rostes fregides i salades amb pimentó fumat
Espatlla ibèrica amb pa de coca i tomàquet
Cucurutxu de guacamole, hummus i blau amb nous
Flauta de llangonissa
Pa de cereals amb encenalls de gall d’indi
Torradeta de mi cuit de foie amb figa
Mini coca de recapte amb escalivada
Dàtils i bacó
Mini sandwitx vegetal
Dau de truita de patata
Taboulé especiat amb panses i i ras al hanout

Postres
Mini vaset de fruita fresca tallada o Mini brownie

Celler
Cava Brut, refrescs, cervesa, aigües minerals, vi blanc i negre, 
aperitius.

* Opcional
Pernil de jabugo tallat al moment davant del client.
Rebosteria i cafè.
Pastís celebració i cafè.

Aperitius calents
Croquetes de rostit
Sticks de peix i tàrtara
Coca de sobrassada i maó
Mini burger de pollastre i curri
Fideuà
Risotto de formatges
Mini pinxo d’ibèric i ximixurri
Twist de gamba
Farcellet de butifarra negre, poma i canyella

Aperitius freds 
Rostes fregides i salades amb pimentó fumat
Espatlla ibèrica amb pa de coca i tomàquet
Cucurutxos de guacamole, hummus i blau amb nous
Tàrtar de tonyina, gingebre i wakame 
Mini amanida cesar amb encenalls de gall d’indi
Torradeta de mi-cuit de foie amb figa
Beicon amb dàtils
Taboulé especiat amb panses i ras al hanout
Mini sandwitx vegetal
Dau de truita de patata
Coca de recapte amb escalivada

Postres
Mini refrescant de mojito o Mini brownie

Celler
Cava Brut, refrescs, cervesa, aigües minerals, vi blanc i negre, 
aperitius.

* Opcional
Pernil de jabugo tallat al moment davant del client.
Brotxeta de fruites amb xocolata calenta i cafè.
Rebosteria i cafè.
Pastís de celebració i cafè.
Cafè.

Aperitius calents
Croquetes de rostit
Sticks de peix i tàrtara
Mini burger de pollastre i curri
Risotto de formatges 
Mini pinxo d’ibèric i ximixurri
Twist de gamba
Farcellet de butifarra negre, poma i canyella
Tempura de verdura
Fioccetti de pera i gorgonzola
Fideuà
Calamars a l’andalusa



PRESENTACIÓ
Aperitiu

Aperitivos fríos
Rostes fregides i salades amb pimentó fumat
Espatlla ibèrica amb pa de coca i tomàquet
Taboulé especiat amb panses i ras-al-hanout
Mini sandwitx vegetal
Dau de truita de patata

Postres
Mini refrescant de caipirinha
o
Mini brownie

Bodega
Cava Brut, refrescos, cervesa, aigües minerals, vi blanc
i negre, aperitius.

* Opcional
Pernil de Jabugo tallat al moment davant del client
Rebosteria i cafè

Aperitivos calientes
Croquetes de rostit
Sticks de peix i tàrtara
Mini burger de pollastre i curri
Mini pinxo d’ibèric i ximixurri
Twist de gamba
Fioccetti de pera i gorgonzola
Calamars a l’andalusa


