Visita Vilarnau & Gastronomía
Visita con
cata de 3
productos
de alta
gamma.
Y escoje
uno de
nuestros
menús

Menú Pop-up

Menú Vilarnau

Tabla de embutidos de la Laguna:
fuet, butifarra blanca, butifarra negra y bull

Guacamole con nachos

Virutas de jamón ibérico

Hummus con picos
Pan de coca untado con tomates
y aceite de oliva virgen

Queso Manchego curado
Pan de coca untado con tomates
y aceite de oliva virgen

Virutas de jamón ibérico

Croquetas de carne de perol
con un rebozado crujiente

Croquetas de carne de perol
con un rebozado crujiente

Cous-cous con frutos secos,
cítricos y menta fresca

......

Anchoas con pan de coca (8 uds)

Lomo bajo de ternera escalopado
con ﬂor de sal, aceite de oliva virgen
y piquillos caramelizados

Risotto de “ceps”
con micropolvo de parmesano
......

......

“Catànies” y “Carquinyolis”

A escoger cualquier postre de la carta

Vilarnau Brut Reserva
o Els Capricis Xarel·lo

Vilarnau Brut Nature Reserva
o Els Capricis Xarel·lo

Incluye: Agua y café

Incluye: Agua y café

Visita Vilarnau + Menú Pop-up

47€

Visita Vilarnau + Menú Vilarnau

52€

Reservas Pop up: 674 40 17 90 · vilarnau@calblay.com

Visita Vilarnau & Gastronomia
Visita amb
tast de 3
productes
d’alta
gamma.
I tria un
dels
nostres
menús

Menú Pop-up

Menú Vilarnau

Fusta d’embotits de la Llacuna:
fuet, botifarra blanca, botifarra negre i bull

Guacamole amb natxos

Encenalls de pernil ibèric

Hummus amb picos
Pa de coca sucat amb tomacons
i oli d’oliva verge

Formatge Manxec curat
Pa de coca sucat amb tomacons
i oli d’oliva verge

Encenalls de pernil ibèric

Croquetes de carn de perol
amb un arrebossat cruixent

Croquetes de carn de perol
amb un arrebossat cruixent

Cous-cous amb fruits secs,
cítrics i menta fresca

......

Anxoves amb pa de coca

Risotto de ceps
amb micropols de parmesà

Llom baix de vedella escalopat
amb ﬂor de sal, oli d’oliva verge
i pebrots del piquillo caramel·litzats

......

......

Catànies i carquinyolis

A escollir qualsevol postre de la carta

Vilarnau Brut Reserva
o Els Capricis Xarel·lo

Vilarnau Brut Nature Reserva
o Els Capricis Xarel·lo

Inclou: Aigua i cafè

Inclou: Aigua i cafè

Visita Vilarnau + Menú Pop-up

47€

Visita Vilarnau + Menú Vilarnau

52€

Reserves Pop up: 674 40 17 90 · vilarnau@calblay.com

