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COMUNIONS 
MENÚS 

MC1 52,90 € 
Còctel tropical de marisc 

amb pinya i llagostins 
 

Espatlla de be rostida al forn 
amb guarnició de cebetes, patates i xampinyons  

 

Pastís de Primera Comunió 
 

Selecció de vins i Cava Mont-Bell 
 

Begudes i Cafè 
  

***** 

MC2 54,05 € 
Amanida de llagostins 

amb vinagreta de tòfones 
 

Fricandó de vedella amb moixernons i ceps 
 

Pastís de Primera Comunió 
 

Selecció de vins i Cava Mont-Bell 
 

Begudes i Cafè 
  

***** 

MC3 56,35 € 
Entreteniments Mont-Bell: 

Assortiments d’embotits ibèrics: pernil, llom, xoriço, llonganissa 
Ous farcits amb tonyina, Puntes d’espàrrecs blancs de Navarra, 

Esqueixada de bacallà amb tomàquet i ceba, Crostada amb xampinyons, 
Croquetes casolanes de pollastre i pernil, Fideuà de fideus fins amb all i oli, 

Xipirons de la costa fregits, Calamars a la romana i 
Pebrot del piquillo farcit de peix amb salsa de pebrot. 

 

Llata de vedella guisada amb rovellons 
 

Pastís de Primera Comunió 
 

Selecció de vins i Cava Mont-Bell 
 

Begudes i Cafè 
  

***** 
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MC4 62,10 € 
Combinat de peix i marisc a la planxa: 

Rap, lluç i llagostins 
Dues salses: maionesa i romesco 

 

Jarret de vedella  
amb trompetes de la mort 

 
 

Pastís de Primera Comunió 
 

Selecció de vins i Cava Mont-Bell 
 

Begudes i Cafè 
 

***** 
 

MC5 63,25 € 
Entrants Variats: 
Assortit d’ibèrics: 

pernil, llom, xoriço, llonganissa 
Torrada amb anxoves del cantàbric i pebrot escalivat 

Rotllet de salmó amb tàrtar i trinxat de gambes 
Bunyols de bacallà a l’estil de l’àvia 

Xipirons de la costa fregits 
Calamars a la romana 

 

Pa de coca torrat amb tomàquet 
 

Cueta de rap al forn amb patates i cebes 
(peça individual) 

 

Pastís de Primera Comunió 
 

Selecció de vins i Cava Mont-Bell 
 

Begudes i Cafè 
 

***** 
 

MC6 63,25 € 
Llenguado a la planxa amb pinya 

 

Espatlla de cabrit al forn amb guarnició 
de patates, cebetes i xampinyons 

 

Pastís de Primera Comunió 
 

Selecció de vins i Cava Mont-Bell 
 

Begudes i Cafè 
 

***** 
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MC7 69 € 
Amanida de llagostins i rovellons 

amb vinagreta de tòfones 
 

Rap a la marinera 
amb escamarlans i cloïsses 

 

Pastís de Primera Comunió 
 

Selecció de vins i Cava Mont-Bell 
 

Begudes i Cafè 
  

***** 

 

MC8 72,45 € 
Llenguado i llagostins a la planxa 
Dues salses: maionesa i romesco 

 
Medallons de filet de vedella a la crema de xampinyons 

amb patata duquessa i cruixent d’arròs 
 

Pastís de Primera Comunió 
 

Selecció de vins i Cava Mont-Bell 
 

Begudes i Cafè 
  

***** 

 

MC9 79,35 € 
Amanida de llamàntol 

amb vinagreta de tòfones 
 

Filet de vedella amb salsa turnedó 
amb guarnició 

 

Pastís de Primera Comunió 
 

Selecció de vins i Cava Mont-Bell 
 

Begudes i Cafè 
  

***** 
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MC10 81,65 €  
Canapè de salmó 

i canapè de pernil serrà 
 

Llamàntol viu  a la barbacoa 
Dues salses: maionesa i romesco 

 

Medallons d’entrecot de bou 
a la salsa Cafè de Paris amb guarnició 

 

Pastís de Primera Comunió 
 

Selecció de vins i Cava Mont-Bell 
 

Begudes i Cafè 
  

***** 

MC11 88,55 € 
Aperitiu Selecte a la Taula: 

A triar 15 tapes d’una llarga llista entre calents i freds. 
Begudes variades, refrescos, vins, cava i còctels. 

 

Graellada de Peix i Marisc: 
Llenguado , calamars, rap, lluç, escamarlans, gambes, cloïsses i llagostins, 

tot a la planxa 
Dues salses maionesa i romesco 

 

Pastís de Primera Comunió 
 

Selecció de vins i Cava Mont-Bell 
 

Begudes i Cafè 
  

***** 

Menú infantil comunions 28,75€ 
Macarrons, Canalons o  

Plat combinat amb truita, croquetes, calamars romana, pernil ibèric i fuet. 
 

Bistec amb guarnició o Escalopa amb patates fregides 
 

Pastís de Comunió o Gelat 
 

Aigües minerals i refrescos 
 

***** 

 

PREUS AMB IVA INCLÒS 
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INFORMACIO GENERAL 

El preu del banquet inclou: 
Tot el descrit en el menú. 
Iva inclòs 
Pàrking privat per a tots els convidats. 
Jardins privats per realitzar el seu reportatge fotogràfic en la intimitat. 

Centres de flors naturals per les taules: 6,90€ cada unitat. 
Centres de flors naturals amb espelma: 10,35€ cada unitat. 

Reserva i forma de pagament 
La reserva del local queda formalitzada en el moment que es fa entrega de 250 € en 
concepte de paga i senyal. Aquesta paga garantitzarà la reserva del saló escollit. La 
cancel·lació una vegada feta la paga i senyal donarà lloc a la pèrdua de la mateixa en 
concepte de danys i perjudicis pel bloqueig de la data. 
El nombre total de comensals es comunicarà 5 dies abans del banquet com a data límit, 
indicant menús infantils, celíacs, diabètics o qualsevol altre menú especial. Un cop 
confirmat el nombre de comensals, no es descomptaran de la factura aquells que no 
assisteixin a la celebració. 
 
NOTA: No està permesa la utilització de confetti, petards, traques, bengales ni 

sirenes a les nostres instal·lacions. 

 

mailto:montbell@mont-bell.es

