
 MENÚ PICA PICA A PEU DRET 30€ 
 Exclusivitat gratis a la Sala dels Arcs 40-45 persones 

 Menú a peu dret 
 Patates Xips 

 Olives farcides d’anxoves 
 *** 

 Xarrup de crema del día 
 Taula d’embotits 

 Taula de pa de coca amb tomàquet 
 Daus de truita de patates 

 Pizarra de formatges amb codony i palets de grisines 
 Mil fulles farcides 

 Patates braves de la Fitorra 
 Mini hamburgueses de vedella  amb salsa Teriyaki 

 *** 
 Sorbet de llimona 

 Aigua, vi i cafè. 

 Suplement cava per les postres 3,50€ per persona 
 Suplement refrescos i cerveses durant el sopar 2,50€ per persona 
 Suplement per servei de pastis ( si el porten vostès ) 1.50€ per persona 
 Suplement de 2 hores barra lliure  ( no inclou begudes premium ) 12€ per personat 
 Substitució de postres  per pastis de cel.lebració amb suplement de 6€  per persona. 
 Demaneu la nostra carta de pastissos fets a casa. 

 En cas de reservar una habitació de l’hotel tenim un descompte del 15% segons 
 tipus d’habitació.. 

 Vegetarià  Peix  Carn  Sense Gluten 
 www.lafitorra.com 

 34 93 815 11 25 

http://www.lafitorra.com/


 MENÚ PICA PICA A PEU DRET 35€ 
 Exclusivitat gratis a la Sala dels Arcs 40-45 persones 

 Menú a peu dret 
 Patates Xips 

 Olives farcides d’anxoves 
 *** 

 Xarrup de crema del día 
 Mini blinis  amb salmó noruec i cítrics 

 Broqueta caprese amb oli de  albahaca 
 Mini brioche  amb crema de formatge i “huevas” de salmó 

 Taula de pa de coca amb pebrots  escalivats , anxoves  i maionesa de llima 
 Pizarra de formatges amb codony i palets de grisines 

 Croquetes caseres de rostit 
 Broqueta de pollatre teriyaki 

 Fideuà de sepia i musclos, amb  all i oli 
 *** 

 Sorbet de llimona 
 i   meitat 

 Crema catalana 

 Aigua, vi i cafè. 

 Suplement cava per les postres 3,50€ per persona 
 Suplement refrescos i cerveses durant el sopar 2,50€ per persona 
 Suplement per servei de pastis ( si el porten vostès ) 1.50€ per persona 
 Suplement de 2 hores barra lliure  ( no inclou begudes premium ) 12€ per personat 
 Substitució de postres  per pastis de cel.lebració amb suplement de 6€  per persona. 
 Demaneu la nostra carta de pastissos fets a casa. 

 Vegetarià  Peix  Carn  Sense Gluten 
 www.lafitorra.com 

 34 93 815 11 25 

http://www.lafitorra.com/


 MENÚ PICA PICA A PEU DRET 40€ 
 Exclusivitat gratis a la Sala dels Arcs 40-45 persones 

 Menú a peu dret 
 Xips Vegetals 

 *** 
 Xarrup de crema del día 

 Broqueta de gamba , pinya i pruna 
 Cullereta de tartar de tonyina i cremós d'alvocat 

 Pizarra de formatges amb codony i palets de grisines 
 Mini brioche  amb tomàquet , ou i alvocat 

 Taula de pa de coca amb pernil ibèric 
 Broqueta de Secret ibèric amb reducció de Pedro Jimenez 

 Calamars a la romana 
 Cassoleta de sepia a la bruta 

 Arròs mariner  de sepia i musclos 
 *** 

 Mini sorbet de llimona 
 meitat 

 Mini brownies de xocolata i anous 
 meitat 

 Vasets de amanida de fruita natural 

 Aigua, vi i cafè. 

 Suplement cava per les postres 3,50€ per persona 
 Suplement refrescos i cerveses durant el sopar 2,50€ per persona 
 Suplement per servei de pastis ( si el porten vostès ) 1.50€ per persona 
 Suplement de 2 hores barra lliure  ( no inclou begudes premium ) 12€ per personat 
 Substitució de postres  per pastis de cel.lebració amb suplement de 6€  per persona. 
 Demaneu la nostra carta de pastissos fets a casa. 

 En cas de reservar una habitació de l’hotel tenim un descompte del 15% segons 
 tipus d’habitació.. 

 Vegetarià  Peix  Carn  Sense Gluten 
 www.lafitorra.com 

 34 93 815 11 25 

http://www.lafitorra.com/
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