Brunch d’Empresa 2022

Informació i Reserves: 617 019 754 o 934 906 640
reservas@2cero7restaurant.com

- Visites concertades

– www.aparthotelatenea.com

BRUNCH EMPRESA 1
Aperitius freds
Amanida d’arròs amb maionesa de cranc i pinya
Pernil d’espatlla Ibèrica amb coca de pa amb tomàquet
Mini rombe de pa d’avellanes amb tonyina, pebrot vermell i anxova
Pa bao de roastbeef amb ceba tendra i salsa tàrtara
Hummus de cigrons amb krispies d’arròs salvatge i nachos

Aperitius calents
Croqueta de pop
Broqueta de Pollastre tsukune amb salsa de mel i soja
Mini hamburguesa Atenea amb formatge emmental, bacó i mostassa antiga
Twister de llangostins i rap al cava
Degustació de fideuà
Postres
Assortit de rebosteria
De Beguda
Refrescs
Sucs de fruita
Cervesa Free
Bitter Sense alcohol
Aigües Minerals
(Opció de begudes alcohòliques, sense suplement)
Cervesa de barril
Vi blanc, negre o rosat Espiadimonis D.O. Empordà
Cava/ Cava Rosat – D.O. Cava

Preu per persona: 32€ (10% IVA inclòs)

Informació i Reserves: 617 019 754 o 934 906 640
reservas@2cero7restaurant.com

- Visites concertades

– www.aparthotelatenea.com

BRUNCH EMPRESA 2
Aperitius freds
Amanida tabulé de quinoa amb verdures
Mini quiches de bacó i porros
Pernil d’espatlla Ibèrica amb coca de pa amb tomàquet
Coca de sobrassada amb poma i anxova
Pa bao amb pulled pork, cogombre i salsa agredolça
Panet de cereals amb cremette, espinacs frescos i gall d’indi
Aperitius calents
Saquet de llagostí amb soja i mel
Anelles de calamar amb all i oli de tinta negra
Croquetes de pollastre i curri
Mini hamburguesa de vedella de Retinto amb salsa gourmet
Xupa-xup de xai amb salsa agredolça
Degustació de Risotto de bolets i botifarra negra
Postres
Assortit de lioneses caramel·litzades
De Beguda
Refrescs
Sucs de fruita
Cervesa Free
Bitter Sense alcohol
Aigües Minerals
(Opció de begudes alcohòliques, sense suplement)
Cervesa de barril
Vi blanc, negre o rosat Espiadimonis D.O. Empordà
Cava/ Cava Rosat – D.O. Cava

Preu per persona:36 € (10% IVA incluido)

Informació i Reserves: 617 019 754 o 934 906 640
reservas@2cero7restaurant.com

- Visites concertades

– www.aparthotelatenea.com

BRUNCH EMPRESA 3
Aperitius freds
Gaspatxo de pinya i jingebre
Amanida tabulé de quinoa amb verdures
Dàtils farcits de foie
Rollets d’arròs farcits de verdures i salsa teriyaki
Pernil d’espatlla Ibèrica amb coca de pa amb tomàquet
Pa bagel amb cremette de fines herbes i salmó fumat amb cogombre
Mini tatin de poma i foie
Aperitius calents
Biquini d’albergínia trufada amb ceba caramel·litzada i mozzarella
Croqueta de garrinet i poma
Fingers de bacallà amb salsa romesco
Aletes de pollastre marinades amb salsa barcacoa
Ravioli de llagostí amb maionesa de llima
Mini hamburguesa atenea amb formatge emmental, bacó i mostassa antiga
Degustació de Rissotto d’arròs venere amb sèpia i bolets
Postres
Broqueta de fruita
Trufes de xocolata
De Beguda
Refrescs
Sucs de fruita
Cervesa Free
Bitter Sense alcohol
Aigües Minerals
(Opció de begudes alcohòliques, sense suplement)
Cervesa de barril
Vi blanc, negre o rosat Espiadimonis D.O. Empordà
Cava/ Cava Rosat – D.O. Cava
Preu per persona: 41€ (10% IVA incluido)
Informació i Reserves: 617 019 754 o 934 906 640
reservas@2cero7restaurant.com

- Visites concertades

– www.aparthotelatenea.com

