
 

 

 
 

BRUNCH EMPRESA 1 
 

Aperitiu fred 
Amanida NUUSSA 

Pernil Ibèric amb coca de l’Escala amb tomàquet  
Mini cereals amb tonyina, tomàquet i enciam 

Entrepà bao de formatge fresc, tomàquet i guacamole 
Montadito de truita de patates 

 
Aperitiu calent 

Croqueta de botifarra del Perol, menta i pèsols 
Broqueta de pit de pollastre amb salsa de mostassa antiga i mel  

Mini hamburguesa de vedella de Retinto amb salsa gourmet 
Twister de llagostins i maionesa de llima 

Degustació de fideuà 
 

Postres 
Assortit de pastisseria 

 
 

De Beguda 
Refresc Coca-Cola 
Refresc Schweppes 

Suc de fruites 
Cervesa Free 

Bitter Sense alcohol  
Aigua 

 
(Opció begudes alcohòliques, sense suplement) 

Cervesa barril 
Vi blanc, negre o rosat Espiadimonis D.O. Empordà 

Cava/ Cava Rosat – D.O. Cava  
 
 
 

 
Preu per persona: 26€ (10% Iva inclòs) 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

BRUNCH EMPRESA  2 
 

Aperitiu fred 
Amanida NUUSSA 

Montadito de truita de patates i pa d'espelta 
Coca d’escalivada amb anxoves i olivada 

Pernil Ibèric amb coca de l’Escala amb tomàquet  
Entrepà bao de formatge fresc, tomàquet i guacamole 

Mini cereals amb tonyina, tomàquet i enciam 
 
 

Aperitiu calent 
Croqueta de formatge Idiazàbal i codony 
Broqueta de llagostins i pinya a la graella 

Fingers de bacallà amb romesco  
Mini hamburguesa de Vedella de Retinto amb salsa gourmet 

Xupa xup de xai salsa BBQ 
Risotto de ceps i botifarra negra 

 
 

Postres 
Assortit pastisseria 

Got de fruita natural 
 

De Beguda 
Refresc Coca-Cola 
Refresc Schweppes 

Suc de fruites 
Cervesa FREE 

Bitter Sense alcohol  
Aigua 

 
(Opció begudes alcohòliques, sense suplement) 

Cervesa barril 
Vi blanc, negre o rosat Espiadimonis D.O. Empordà 

Cava Rosat – D.O. Cava  
 

 

 

 

Preu per persona: 30€ (10% Iva inclòs) 
 

 



 

 

 
 

BRUNCH  EMPRESA 3 
 

Aperitiu fred 
Gaspatxo de maduixes amb gota de balsàmic 

Amanida NUUSSA 
Montadito de truita de patates i pa d'espelta 

Coca d’escalivada amb anxoves i olivada 
Pernil Ibèric amb coca de l’Escala amb tomàquet 

Mini cereals amb tonyina, tomàquet i enciam 
Entrepà bao de salmó, tomàquet, enciam i maionesa 

 
 

Aperitiu calent 
Croqueta de cua de bou i rossinyols 

Patates Braves 
Broqueta de pit de pollastre amb salsa de mostassa Antiga i mel 

Broqueta de llagostins en tempura i airbag d'Ibèric 
Fingers de bacallà amb romesco 

Mini hamburguesa de vedella de Retinto amb salsa gourmet 
Degustació de paella de ceps 

Degustació de fideuà 
 

Postres 
Croqueta de xocolata negra i taronja confitada 

Got de fruita natural 
 

De Beguda 
Refresc Coca Cola 
Refresc Schweppes 

Suc de fruites 
Cervesa FREE 

Bitter Sense alcohol 
Aigua 

 
(Opció begudes alcohòliques, sense suplement) 

Cervesa barril 
Vi blanc, negre o rosat Espiadimonis D.O. Empordà 

Cava Rosat – D.O. Cava 
 
 

Preu per persona: 34€ (10% Iva inclòs) 
 

 


