
COMUNIONS
MENÚS I CONDICIONS 2017



Informació i reserves: 977.771.515
www.laboella.com

MENÚ 1

Snacks
Avellanes caramel·litzades, Cruixent de vegetals

Delícies fredes 
Bombó de foie amb fantasia 

Sopa de temporada
Bacallà confitat amb oli verge de La Boella

Tàrtar de salmó amb caviar d’arengada
Encenalls de pernil ibèric i pa amb tomàquet

Delícies calentes 
Broqueta de gamba vermella del Tarragonès 

Croquetes casolanes de pernil ibèric 
Cucurutxo de calamarsets i pols d’olives negres
Mini hamburguesa de vedella amb formatge brie

Primer (a escollir un plat per tot el grup)
Amanida de gambes i salmó fumat amb vinagreta de cítrics 

o
Coca de verduretes, amb pernil salat, gambes i oli d’avellanes

Segon (a escollir un plat per tot el grup)
Confitat d’ànec amb foie i salsa de vi ranci

o
Orada del Mediterrani planxa amb trinxant de la Cerdanya i romesco

Postres
Pastís de celebració

65€ 
(+ IVA 10%)

Celler

Vins blancs (a escollir):
Raimat Clamor Blanc, D.O. Costers del Segre

Barbarà Forés, D.O. Terra Alta
De Muller Chardonnay, D.O. Tarragona

Vi negre:
Ullals La Boella, D.O. Tarragona

Cava (escollir)
Carles Andreu Brut Nature

Bertha Brut, D.O. Cava
Adernats B. Nature

Inclou aigua, refrescos, cafès i petits fours 



70€ 
(+ IVA 10%)

Informació i reserves: 977.771.515
www.laboella.com

MENÚ 2

Snacks
Avellanes caramel·litzades, Cruixent de vegetals

Delícies fredes 
Bombó de foie amb fantasia 

Sopa de temporada
Bacallà confitat amb oli verge de La Boella

Tàrtar de salmó amb caviar d’arengada
Encenalls de pernil ibèric i pa amb tomàquet

Delícies calentes
Broqueta de gamba vermella del Tarragonès

Croquetes casolanes de pernil ibèric
Cucurutxo de calamarsets i pols d’olives negres
Mini hamburguesa de vedella amb formatge brie

Primer (a escollir un plat per tot el grup)
Tàrtar de tonyina vermella amb tomàquet i gelat de soja

o
Trenat de llagostins amb gambes i emulsió de pernil i pinyols

Segon (a escollir un plat per tot el grup)
Melós de vedella amb escalopa de foie i salsa de tòfona negra.

o
Rèmol amb brots d’espinacs, tomàquet xerri i oli d’avellanes

Postres
Pastís de celebració

Celler

Vins blancs (a escollir):
Raimat Clamor Blanc, D.O. Costers del Segre

Barbarà Forés, D.O. Terra Alta
De Muller Chardonnay, D.O. Tarragona

Vi negre:
Ullals La Boella, D.O. Tarragona

Cava (escollir):
Carles Andreu Brut Nature

Bertha Brut, D.O. Cava
Adernats B. Nature

Inclou aigua, refrescos, cafès i petits fours 



Informació i reserves: 977.771.515
www.laboella.com

MENÚ 3

Snacks
Avellanes caramel·litzades, Cruixent de vegetals

Delícies fredes 
Bombó de foie amb fantasia 

Sopa de temporada
Bacallà confitat amb oli verge de La Boella

Tàrtar de salmó amb caviar d’arengada
Encenalls de pernil ibèric i pa amb tomàquet

Delícies calentes
Broqueta de gamba vermella del Tarragonès 

Croquetes casolanes de pernil ibèric 
Cucurutxo de calamarsets i pols d’olives negres
Mini hamburguesa de vedella amb formatge brie

Primer (a escollir un plat per tot el grup)
Mil fulls de mi-cuit amb melmelada de taronges de La Boella.

o
Llagostins amb vieires sobre textures de verdures caramel•litzades

Segon (a escollir un plat per tot el grup)
Filet de vedella del Pirineu amb salsa de tòfona negra

o
Llom de rap a la planxa amb verduretes i romesco

Postres
Pastís de celebració

Celler

Vins blancs (a escollir):
Raimat Clamor Blanc, D.O. Costers del Segre

Barbarà Forés, D.O. Terra Alta
De Muller Chardonnay, D.O. Tarragona

Vi negre:
Ullals La Boella, D.O. Tarragona

Cava (escollir):
Carles Andreu Brut Nature

Bertha Brut, D.O. Cava
Adernats B. Nature

Inclou aigua, refrescos, cafès i petits fours 

75€ 
(+ IVA 10%)



Informació i reserves: 977.771.515
www.laboella.com

MENÚ 4

Snacks
Avellanes caramel·litzades, Cruixent de vegetals

Delícies fredes 
Bombó de foie amb fantasia 

Sopa de temporada
Bacallà confitat amb oli verge de La Boella

Tàrtar de salmó amb caviar d’arengada
Encenalls de pernil ibèric i pa amb tomàquet

Delícies calentes
Broqueta de gamba vermella del Tarragonès 

Croquetes casolanes de pernil ibèric 
Cucurutxo de calamarsets i pols d’olives negres
Mini hamburguesa de vedella amb formatge brie

Primer (a escollir un plat per tot el grup)
Coca de llamàntol amb verdures del Montsant

o
Farcellets tebis de gambes i ceps amb caviar de garotes

Segon (a escollir un plat per tot el grup)
Filet de vedella amb escalopa de foie i salsa de vi negre del Priorat

o
Llom de rap planxa amb tomàquet especiat i oli d’alfàbrega

Postres
Pastís de celebració

Celler

Vins blancs (a escollir):
Raimat Clamor Blanc, D.O. Costers del Segre

Barbarà Forés, D.O. Terra Alta
De Muller Chardonnay, D.O. Tarragona

Vi negre:
Ullals La Boella, D.O. Tarragona

Cava (escollir):
Carles Andreu Brut Nature

Bertha Brut, D.O. Cava
Adernats B. Nature

Inclou aigua, refrescos, cafès i petits fours 

80€ 
(+ IVA 10%)



Informació i reserves: 977.771.515
www.laboella.com

MENÚ INFANTIL

Aperitiu de benvinguda

Patates xips, olives farcides, daus de formatge, 
fuet, truita de patates i calamars

**

Canelons farcits de l’àvia 
o

 Macarrons casolans
o

Mini pizza

**

Escalopa de vedella o pollastre amb la seva guarnició
 
**

Gelat infantil

**
Refrescs, aigües, sucs

40€ 
(+ IVA 10%)

S’ha d’escollir un únic menú per tots els nens de la comunió

OBSERVACIONS

Servei d’animació:  La Boella posa a la vostra disposició 

el servei d’animació de les 16h00 fins les 18h00 sense 

cap cost adicional.

L’hora de finalització de la comunió es a les 18h00.


