
CELEBRANT 

LA NIT DE NADAL 



Distinguits clients:  

  

A continuació els hi presentem una selecció única i diversa les 

per aconseguir que la celebració sigui tot un exit.  

  

No dubti en contactar-nos si desitja confeccionar un menú al seu 

gust, estarem encantats d’ajudar-los. 

  

Tots els professionals que formem part de l’Hotel Eurostars 
Andorra 5* estarem a la seva disposició per a que disfrutin al 

màxim d’aquesta esperiència. 

  

Salutacions cordials, 
 

 

En el cas d’estar interessats, tenir alguna o voler que el·laborem 

un menú a la seva mida, no dubti en posar-se en contacte a: 

  

Persona contacte: Nil Santiago 
E-mail: reservas@eurostarsandorra.com 
Telèfon : +376 886800 

 
 



45 €  pax 

VAT INCLUDED 

Menú NOCHEBUENA 

2021 

APERITIUS 
 

Embutits y Formatges Andorrans 

“Paletilla” ibèrica amb pa Vitrium 

Surtit de mini croquetes  

D’ou fregit y trufa, “pulpo a feira”, plàtan y bacon, “rabo de toro y 

rebozuelos” i de ànec amb “shiitake”. 

“Chupachup” de xai cruixent 

Amb reducció d’Oporto 

Llagostíns en tempura negra  

Amb airbag de porc i salsa romesco 

 
ENTRANTS 

 

Sopa de Nadal 

Amb galets farcits de carn d´olla gratinats amb bechamel trufada 

 

150 € 

PRINCIPAL 
 

Filet de bou “Macallan”  

Ambfoie y saltejat de mini verduretas y bolets 

 
 

POSTRE 

 
Recuit de la casa Raubert  

Ambllet  d’ovellas Assaf Andorranes,  dolç de llet y escuma de xocolata blanca i 

maracuyà 



BODEGA 
 

Cava Vilarnau gran reserva 

D.O: Cava 

Varietat de raïm: Chardonnay, Macabeu, Parellada i Pinot Noir. 

Bodega: Vilarnau 

 

Cava Vilarnau G. Reserva 

D.O. Cava 

Varietat de raïm: Macabeo, Parellada, Chardonnay y Pinot Noir 

Bodega: Vilarnau 

 

Albariño Segrel 

D.O. Rias Baixas. 

Varietat de raïm:  Albariño  

Bodega:  Pablo Padín 

 

Formiga de Vellut 

D.O. Priorat. 

Varietat de raïm: Garnatxa Tinta, Cariñena, Syrah 

Bodega: Clos Galena 



CELEBRANDO 

CAP D’ANY  



45 €  pax 

VAT INCLUDED 

Menú CAP D’ANY2021 

APERITIUS 
 

Embutits y Formatges Andorrans 

Pernil ibèric amb pa Vitrium 

Surtit de mini croquetes  

D’ou fregit y trufa, “pulpo a feira”, plàtan y bacon, “rabo de toro y rebozuelos” 

i de ànec amb “shiitake”. 

Mini hamburguesa de vedella i foie 

Xupaxup de xai cruixent  

Amb reducció d’Oporto 

Xupaxup de formatge de cabra y confitura de tomàquet  

Llagostíns en tempura negra  

Amb airbag de porc i salsa romesco 

ENTRANTS 
Mini lingot de foie i figues  

Amb melmelada de tomàquet i mango 

 

 250 € 

 

Vieiras amb tartar de llamàntol 

Amb gambas amb all blanc i  negre 

 

Ccktail de maracuyà, albercoc i almívar de menta 

 

SEGONS 
 

Cèrvol de la muntanya de Comapedrosa 

Filet de cèrvol amb costra cruixent de ceps i festuc, terra de sceps i castanyes, 

moho de menta i coulis de fruits silvestres 

 

POSTRE 
 

Crema de xocolata blanca “Blanc Satin”  

Amb vainilla bourbon, pa de pesic de Cereza i gelat de frutia de la passió 

Imperial Blue Elephant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BODEGA CAP D’ANY 
 

Maria casanova glac 

D.O. Cava 

Varietat de raïm: Chardonnay, Macabeo, Parellada, Pinot Noir,  Xarel•lo 

Bodega: María Casanovas 

 

CHAMPAGNE JACQUART BRUT MOSAIQUE 

D.O: Champagne (França) 

Varietat de raïm: Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Noir 

Bodega: André Jacquart 

 

Rolland Galarreta Rueda 

D.O. Rueda. 

Varietat de raïm: Verdejo  

Bodega: Rolland Galarreta 

 

Valtravieso VT Tinta Fina 

D.O. Ribera del Duero. 

Varietat de raïm: Tinta fina  

Bodega: Valtravieso 



E-mail: reservas@eurostarsandorra.com 
Telèfon: +376 886800 


