
MENÚS PER A 
EMPRESES I GRUPS 

Nadal 2022 
El Restaurant L’Ermita  és un emplaçament ideal per als àpats en grup; 

amb vistes al mar, zona d’aparcament gratuïta,

salons privats, entorn enjardinat i terrassa exterior.

info@lermitarestaurant.com 93 760 00 51



Pica-pica

Meló mojito 

Mini coca de milfulls, carxofes, porchetta i

romesco 

Cullera de tàrtar de vedella 

Montadito de tataki de tonyina amb guacamole i

gerds 

Pernil ibèric amb pa de coca 

Crema de carabassa amb ravioli de cua de

vedella i pipes garrapinyades 

 

Plat principal a escollir 

Lluç al vapor, velouté de txangurro 

i puré d'api-rave 

Paupiettes de pollastre de pagès amb gamba,

salsa americana i patates tornejades

a la mantega 

Llom alt de vaca amb chimichurri, tapenada de

puré de trompetes de la mort i anxoves 

 

Postres

Selecció del carro de postres

 

Bodega

Masia La Sala Celler Domènech Vidal DO Penedès

Cava Vallformosa MVSA Brut

Aigües minerals i cafès

MENÚS PER A EMPRESES I GRUPS

Opció 1 Opció 2

Aperitiu 

Aperitiu del dia

 

Entrant a escollir

Coca de milfulls, carxofes, porchetta i salsa

romesco 

Tàrtar de vedella sobre torrija salada de brioix de

vedella i maionesa trufada 

Ou a baixa temperatura, puré torrat de coliflor,

migas i carpaccio de gírgoles amb vinagreta de

pinyons i mostassa 

 

Plat principal a escollir

Lluç al vapor, velouté de txangurro

i puré d'api-rave 

Paupiettes de pollastre de pagès amb gamba,

salsa americana i patates tornejades

a la mantega 

Llom alt de vaca amb chimichurri, tapenada de

puré de trompetes de la mort i anxoves 

 

Postres

Selecció del carro de postres

 

Bodega

Masia La Sala Celler Domènech Vidal DO Penedès

Cava Vallformosa MVSA Brut

 Aigües minerals i cafès

 

OPCIONAL: Suplements 
Enate Chardonnay 2 3 4 DO Somontano i EUHT StPOL Brut Nature  4€ / persona

Pica pica + Entrant + Plat principal 13€ / persona
Pica pica + Entrant + Plat principal + Enate Chardonnay 2 3 4 DO Somontano 

i EUHT StPOL Brut Nature 17€ / persona

PREU PER PERSONA
 39€ (IVA inclòs)


