
                                                                                               

Per qualsevol intolerància alimentària , ficar-se en contacte amb reserveshotel@valldenuria.cat  

 CAP D’ANY 2021  

  

 

 20:15H COPA BENVINGUDA I 
PHOTOCALL 

 

Aperitiu 

 

Xips de verduretes casolanes 

Cullereta de Tàrtar de Tonyina 

Flor de vedella amb dàtils i parmesà 

Mini croquetes de calamars amb la seva tinta 

Menú degustació 

Amanida d’enciam vermell i espinacs amb 

llagostins, formatge feta, groselles, nabius i 

vinagreta de festucs. 

Arròs cremós d’ànec i boletus  

Carpaccio de llobarro, germinats de 

remolatxa, sal negra i vinagreta de mànec. 

Cua de vedella ecològica, saltejat de figues i 

codony sobre parmentier de patata amb salsa 

de moscatell. 

Postres 

Semi fred de fruita de la Passió  

Plat de Neules, torrons i polvorons 

Raïm de la Sort i cotilló. 

Celler: 

Raimat Clamor Blanc D.O. Costers del Segre 

Intramurs D.O. Conca de Barberà 
Elyssia Gran Cuvee Brut D.O. Cava  

Aigües minerals i cafès  

 

 

 

Us esperem a l’espectacle de focs d’artifici i a la barra lliure amb 

música a la sala Sant Josep! 

Info Covid: Per accedir a la sala Sant Josep es necessari certificat de prova 

negativa o  recuperació o de vacunació. 



                                                                                               

Per qualsevol intolerància alimentària , ficar-se en contacte amb reserveshotel@valldenuria.cat  

 
 

 

 
CAP D’ANY 2021 

 Menú infantil. 

 

 

20:15H COPA BENVINGUDA I 
PHOTOCALL 

Aperitius 

Xips de verduretes casolanes 

Cullereta de Tàrtar de Tonyina 

Flor de vedella amb dàtils i parmesà 

Mini croquetes de calamars amb la seva tinta 

Menú Infantil 

 
Pernil Ibèric amb Pa de coca i tomàquet 

Arròs cremós d’ànec i boletus  

Llom baix de vedella ecològica acompanyat 

patates 

Postra 

Semi fred de fruita de la passió o gelat. 
 

Plat de Neules, torrons i polvorons 

Raïm de la Sort i cotilló. 

Celler: 

Aigua i refrescs. 
 

 

 

 
 

 

Us esperem a l’espectacle de focs d’artifici i a la barra lliure amb 

música a la sala Sant Josep! 

Info Covid: Per accedir a la sala Sant Josep es necessari certificat de prova 

negativa o  recuperació o de vacunació. 
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CAP D’ANY 2021 
Menú Vegá 

(Sota sol·licitud prèvia) 

Aperitius 

Xips de verduretes casolanes 

“Dip” d’hummus i pastanaga 

Mini con d’Edamame saltejat 

Mini croquetes de llegums 

Menu degustació Vegá 

Amanida d’enciam vermell i espinacs, raves, 

groselles, nabius i vinagreta de festucs. 

Arròs cremós de boletus  

Ceviche de carbassó amb all i pinyons. 

Lasanya de verdures amb pesto. 

Postres 

Timbal de fruita fresca amb almívar casolà de 

poma 

Plat de Neules, torrons i polvorons 

Raïm de la Sort i cotilló. 

Celler: 

Raimat Clamor Blanc D.O. Costers del Segre 

Intramurs D.O. Conca de Barberà 
  

Elyssia Gran Cuvee Brut D.O. Cava  

Aigües minerals i cafès  

 

Us esperem a l’espectacle de focs d’artifici i a la barra lliure amb 

música a la sala Sant Josep! 

Info Covid: Per accedir a la sala Sant Josep es necessari certificat de prova 

negativa o  recuperació o de vacunació. 


