
hotelurbisol
Ctra. Manresa a Vic (N-141c) Km.20
08279-CALDERS
938309153-938309262
www.hotelurbisol.com
urbisol@caixamanresa.com

MENU 1
 

Entremès Urbisol :

Pernil Ibèric, salmó fumat, torrada amb escalivada i anxoves, ensaladilla rusa, esqueixada de bacallà
* * *

Llom de lluç amb oli d’olives negre i les seves verduretes cruixents 
o

Melós de ànec amb puré de poma
o

Melós de vedella amb puré de patata
o

Delícies d’espatlla de xai al forn amb guarnició
* *  *

Tulipes de biscuit amb xocolata calenta

aigües minerals ,cafès
Vi de la casa

PREU :35,00
Iva inclòs

MENU 2 

Amanida de formatge de cabra sobre mermelada de tomàquet i pa torrat
* * *

Orada de ració a la sal farcida de ceps amb salsa de cava i verduretes cruixents 
o

Filet de porc Welligton envolta amb mus de ceps 
O

Ànec de pagès a la catalana amb peres i prunes
o

Delícies d’espatlla de xai al forn amb guarnició
* * *

Borratxo amb crema cremada i gelat de biscuit

aigües minerals ,cafès
Vi de la casa

PREU :35,00
Iva inclòs
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Aperitiu Urbisol

Calçots i carxofes a la brasa amb romesco
* * *

Parrillada de carns a la brasa
(xai, botifarra, cansalda confitada )

Acompanyat amb mongestes, patata al caliu i escalivada
* * *

Borratxo amb crema cremada

aigües minerals ,cafès
Vi negre Criança Ederra 

PREU :35,00
Iva inclòs

mailto:urbisol@caixamanresa.com
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Restaurant Urbisol
Ctra .Manresa a VicKm. 20
08279-CALDERS
tel: 93.830.91.53
fax:93.830.92.62
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Aperitiu per escollir

Encenalls de “Jabugo” amb coca i tomàquet
 Xapata amb foie i carpaccio de bou

Rotllets de salmó farcits de bolets i llagostins
Arrossejat de fideus amb all i oli

Xapata amb escalivada i anxoves
Xapata amb llonganissa de vic

Copeta de patates braves
Coca de recapta amb pasta de full i verduretes

Escuma de truita  amb producte de la temporada (rossinyols, carxofes, patata i ceba, etc)
Sopa de tomàquet amb guacamole

Sopa de meló amb pernil
Plàtan rostit amb bacon cruixent

Pasta de full amb espinacs i formatge fos
Coca amb foie i poma

Broxeta de botifarra i cansalada confitada
Broxeta de formatge gruyère amb “beicon”
Broxeta de espàrrec de bosc amb romesco

Broxeta de pollastre amb salsa de soja
Broxeta de vieires amb “beicon”

Broxeta de pop a la gallega amb cansalada confitada
Mini hamburguesa 

Mini truita amb pa amb tomàquet
Croquetes variades(pollastre, de bacallà amb sèsam, de rap i llagostins)

Caneló de pollastre de pagès rostit
Torradeta de sobrassada amb formatge

Bunyols de bacallà
Varietats a 1,50€

Llagostí amb camisa de romesco
Escamarlantets a l’allet

 Calamars amb tempura i salsa de soja
Rissoto: arròs cremós de ceps

Crema de ceps amb pasta de full
Torradeta de steak tartar

Varietats a 2,00€

Poden confeccionar l’aperitiu a la seva mida.
Per l’aperitiu el mínim és de 8 varietats. Recomanable 12 varietats.

El segon plat es a escollir. Ha de ser igual per tota la taula

Plats a escollir de segon de carn:

Cuixa de cabrit desossada i rostida al forn 16,00
Espatlla de cabrit al forn amb peres o costelletes de cabrit arrebossades amb guarnició 18,25
Espatlla de cabrit al forn amb peres 21,00
Delícies d’espatlla de xai desossada rostida al forn amb les seves verduretes 12,00
Filet de porc Wellington amb mus de ceps i pasta de full amb salsa oporto 12,00
Melós d’anec amb purè de poma 14,00
Melós de vedella amb amb puré de patates i verduretes 13,00
Magret d’ànec amb salsa oporto i foie 14,50
Ànec de pagès rostit al forn amb prunes, peres i pinyons 10,00
Garrí rostit al forn amb les seves verduretes (cochinillo) 13,50
Filet de vedella de Girona Grille amb oli oliva i flor de sal 17,00
Costelletes de cabrit arrebossades amb guarnició 14,00
Filet de vedella al oporto amb raïm i foie 22,50



Plats a escollir de segon de peix:

Llenguado i llagostins amb salsa de fruits secs 22,00
Suquet de rap i gambes dins de cassoleta 24,00
Orada de recció a la sal farcida de ceps amb salsa de cava i verduretes cruixents 16,00
Llom de rap al  jabugo  amb puré de carbassa, oli de tòfona i julivertada 22,90
Llom de lluç al jabugo sobre puré de patates i oli de tòfona amb xips de patates 17,00
Llom de lluç amb oli de olives negre i tomàquet a la farigola 16,00

Els nostres postres a escollir:

Cruixent de fruits vermells
Sopa de pinya amb gelat de coco
Sopa de fruits vermells amb mus de iogurt
Colant de xocolata amb gelat de vainilla
Escuma de crema catalana amb sorbet de mandarina
Borratxo amb crema cremada i gelat de biscuit
Biscuit amb xocolata calenta

Preu postres : 6,50€

Els nostres pastissos a escollir:

Massini( pa de pessic amb una capa de nata, una capa de trufa i yema crema per sobra)
Crema cremada ( pa de pessic amb una capa de nata, una capa de trufa i crema cremada per sobra)
Sant Marc ( pa de pessic amb dues capes de nata i crema cremada per sobra)
Selva Negra ( pa de pessic amb dues capes de trufa i encenalls de xocolata per sobra)
Sacher Blanc ( pa de pessic amb dues capes de mermelada de frambuesa i xocolate blanca per 
sobra)
Sachar Negra ( pa de pessic amb dues capes de mermelada de frambuesa i xocolata negre per 
sobra)
Pasta de full amb maduixes ( pasta de full amb crema cremada i maduixots)
Pasta de full amb fruites ( pasta de full amb crema cremada i fruites 
Pastissos decorats (tipus Americà) de sucre i colors. Demaneu informació.

Preu pastis : 6,50€

Begudes incloses:

Vi blanc Torres Viña Sol  o bé Vi Negre Rioja Ederra Crianza (Bodegas Bilbainas)
Cava Codorniu 1551 Brut Nature o Montferran Berta Bouzy Brut Nature
Cafés, licors i digestius, Aigües minerals, Pa , servei

Preu begudes : 14,00€



NOTES IMPORTANTS:

*L’àpat quedarà confirmat en el moment que s'hagi abonat la paga i senyal de 200
euros.  Sense  aquest  requisit  el  restaurant  no  es  compromet  a  la  reserva  del
menjador.

*El pagament es farà el mateix dia de l'apat, un cop finalitzat aquest, mitjançant taló
confirmat , en metàl·lic o targeta de crèdit . 

*Una  setmana  abans  del  banquet  s'ha  de  facilitar  una  xifra  orientava  dels
comensals  i  l'última  confirmació  es  farà  3  dies  abans;  si  per  motius  aliens  a
l'empresa, el mateix dia del banquet tenen alguna baixa s’abonarà el  nombre de
comensals esmentat .

*Aquests menús son orientatius, si ho creuen convenient es poden modificar.

*Disposem del servei de cangur per a nen el preu per monitor es de 60 euros.

*Ornamentació floral. El seu preu és:
Centre de taula presidencial 40,00 i 25,00 euros cadascun dels centres petits

de cada taula.

*Disposem del nostre propi fotògraf a la seva disposició al preu de 400 euros un
àlbum de comunió.

*Disposem dels nostres discjockeys als preus de  600 .

*Menú especial per a nens de 5 a 10 anys al preu de 30 euros.

*Dilluns tarda i dimarts tancat.

*Els dies  que hi ha quatre comunions o més, concertem una actuació de pallassos
o bé mag , l’import de la qual és a repartir entre totes.

*Tren de jardi on els nens podran pujar-hi 938310950. Demanar pressupost

*Monitors , (Micky, Minnie, Kitty) , Jocs , activitats. Mon d’oci 608516129

*Inflables , www.tornasol.com

*Preus vàlids del 2015.



APERITIU URBISOL

ENCENALLS DE JABUGO AMB COCA I TOMÀQUET

TORRADETA DE XAPATA AMB FOIE I CARPACCIO DE BOU

ROTLLETS DE SALMÓ FARCITS DE BOLETS I LLAGOSTINS

RISSOTO: ARRÒS CREMÓS DE CEPS

ARROSEJAT DE FIDEUS AMB ALL I OLI

ESCAMARLANTETS A L’ALLET 

ESCUMA DE TRUITA  AMB PRODUCTE DE LA TEMPORADA
(rossinyols, carxofes, patata i ceba, etc)

PLÀTAN ROSTIT AMB BACON CRUIXENT

PASTA DE FULL AMB ESPINACS I FORMATGE FOS

LLAGOSTÍ AMB CAMISA DE ROMESCO

COCA AMB FOIE I POMA

CALAMARS AMB TEMPURA I SALSA DE SOJA

BROXETA DE BOTIFARRA I CANSALADA CONFITADA

BROXETA DE FORMATGE GRUYER AMB BEICON

CROQUETES VARIADES

CANELÓ DE POLLASTRE DE PAGÉS ROSTIT

TORRADETA DE SOBRESADA AMB FORMATGE
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