
CELEBRA AQUEST NADAL AMB 
MAS DE TORRENT 

NADAL 2022



NIT DE NADAL
24 de Desembre

110 €/comensal (IVA inclòs)

“TIÓ DE NADAL”
El Tió de Nadal ja té preparats els regals per als més petits de la casa. Gaudeix d’un berenar 

ple de sorpreses per a tota la família a partir de les 18:00 h, al costat de la Bodega.

Aperitiu:
Aperitiu del Mas

Entrant: 
Bombó líquid de foie amb carpaccio de cigales i gelée de Casta Diva

Peix:
Llobarro rostit, velouté de safrà i tubercles de tardor

Carn: 
Ànec de l’Empordà, lineal de moniato i peres glacejades

Pre postres:
“El nen de la mare”: panses i figues, mel i mató

Postres:
Xocolata i torró

Torrons, neules i dolços nadalencs

Bodega:
Cava: Juvé & Camps Cinta Púrpura | D.O. Cava

Vi blanc: Amic Blanc | Bodega Clos D’Agon Mas d’en Gil | Garnacha blanca |  D.O. Empordà 
Vi negre: Surrealista Negre | Surrealista | (Garnacha tinta, Cabernet, Syrah, Merlot) | D .O. Empordà

Aigua amb o sense gas, pa i cafè 

De 20:00 h a 00:00 h (Última reserva a les 22:00 h)



MENÚ DE NADAL   
25 de Desembre

125 €/comensal (IVA inclòs)

Aperitiu:
Aperitiu del Mas

Entrants: 
Escudella de Nadal amb galets farcits de pilota

Trinxat de cigrons amb botifarra blanca i negra, pètals de ceba i escarola

Plat principal:
Llom de bacallà amb olivada i patates emmascarades

Capó farcit a la catalana

Pre postres:
Taronja, menta i ametlla

Postres:
Tronc de Nadal vuit textures de xocolata

Torrons, neules i dolços nadalencs.

Bodega:
Cava: Juvé & Camps Cinta Púrpura D.O. Cava

Vi blanc: Finca Serena Blanco | Finca Serena | Premsall Blanc |  V.T. Mallorca
Vi negre: Amic Negre | Bodega Clos D’Agon Mas d’en Gil | Garnacha tinta, Cabernet Syrah, Merlot | 

D.O. Empordà 

Aigua amb o sense gas, pa i cafè 

De 13:00 h a 16:00 h (Última reserva a les 15:00 h) 



MENÚ DE SANT ESTEVE 
26 de Desembre

110 €/comensal (IVA inclòs)

Aperitiu:
Aperitiu del Mas

Entrant:
Canelons de Sant Esteve amb beixamel de tòfona i suc de rostit

Peix:
Llom de rap confitat, escalivada i glaça de pebrots

Carn:
Lingot de garrí amb raviolis de duxelle de ceps i magranes

Pre postres:
Xocolata blanca, coco i mel 

Postres:
Pastís fi de poma amb gelat de gianduja

Torrons, neules i dolços nadalencs

Bodega:
Cava: Juvé & Camps Cinta Púrpura | D.O. Cava

Vi blanc: Finca Serena Blanco | Finca Serena | Premsall Blanc | V.T. Mallorca
Vi negre: Casa Vella D´Espiells | Juvé&Camps | Cabernet Sauvignon y Merlot | D .O. Penedés

Aigua amb o sense gas, pa i cafè 

De 13:00 h a 16:00 h (Última reserva a les 15:00 h) 



FESTA DE  CAP D’ANY I  ANY NOU 
31 de Desembre

350 €/comensal (IVA inclòs)

SOPAR DEGUSTACIÓ de la mà de Ramón Freixa

Entrants:
Oveo: eriçó, xampinyó París i trufa
Consomé gelée de pernil amb caviar

Amanida de brots tendres del Mas amb llamàntol 

Peix:
Llom de turbot rostit amb bullabessa marina i mol·luscs

Carn:
Costella de vedella cuinada 36 hores estil Wellington

Pre postres:
Mandarina, gingebre i moniato

Postres:
Xocolata 2023

Torrons, neules i dolços nadalencs

Bodega:
Champagne: Perrier Jouet Grand Brut. | A.O.C. Champagne

Vi blanc: Tocat de l’Ala | Bodega Coca i Fitó | Garnacha blanca, Macabeu | DO Empordà
Vi negre: Tocat i Posat | Coca i Fitó | Garnacha, Carinyena | D.O. Empordà

Aigua amb o sense gas, pa i cafè  

A les 21:00 h al Restaurant Mas de Torrent

CAMPANADES, COTILLÓ & MÚSICA
Comença el compte enrere amb música en directe. Èxits de tots els temps amb un toc contemporani i la 

millor cocteleria clàssica i creativa by Manel Vehí
Raïm de la sort i cotilló inclosos
Servei de bar fins a la 02:00 h

I per acabar… xurros amb xocolata!



BRUNCH D’ANY NOU 
1 de Gener

 

En arribar

Cocktail Bellini

Suc taronja

Suc detox

Selecció de tes, cafès, infusions

Assortit de mantegues de sabors 
(vainilla, flor de sal, pebrot)

Assortit de melmelades artesanals

Oli d’oliva verge extra de Finca Serena

Brioixeria
Croissant, pain chocolat, trena de 
crema i mini muffins  

Torrades de pa
Blanc, cereals i de campanya

Entrepans
De romaní amb tomàquet i pernil 
ibèric

De fruits secs amb tres formatges

Scone de salmó fumat amb confitats

Biquini ibèric trufat

Iogurt artesanal amb fruits vermells

Broqueta de fruita al gingebre

Per triar
Els ous: Benedict, truita de patata en 
els seus punts i de guatlla fregits amb 
xistorra

The perfect burguer amb patates 
fregides

Lobster roll amb amanida de col i 
cogombrets

Amanida Cèsar amb gamba vermella 
de Palamós

Moment dolç
El BFF: best flan forever

Pastís fluid de xocolata amb cor de 
toffee.

Paris Brest de torró



MENÚ INFANTIL
24 de Desembre

50 €/comensal (IVA inclòs)

Aperitiu:

Finger de pollastre

Entrant:

Macarrons gratinats

Plat principal:

Botifarra a la brasa con patates palla

Postres:

Gelat de Vainilla

Torrons, neules i dolços pels més menuts

Pa, aigua amb o sense gas, suc o refrescs

Horari: 20:00 - 00:00 (Última reserva a les 22:00)



MENÚ INFANTIL
25 de Desembre

50 €/comensal (IVA inclòs)

Aperitiu:

Croqueta de rostit

Entrant:

Escudella de Nadal  amb galets farcits de pilota.

Plat principal:

Cuixes de pollastre amb arròs

Postres:

Coulant de xocolata

Torrons, neules i dolços pels més menuts

Pa, aigua amb o sense gas, suc o refrescs

Horari: 13:00 – 16:00 (Última reserva a les 15:00)



MENÚ INFANTIL
26 de Desembre

50 €/comensal (IVA inclòs)

Aperitiu:

Chips de moniato

Entrant:

Crema de carabassa

Plat principal:

Canelons de Sant Esteve amb beixamel

Postres:

Pa de pessic de Torroella con xocolata calenta

Torrons, neules i dolços pels més menuts

Pa, aigua amb o sense gas, suc o refrescs

Horari: 13:00 – 16:00 (Última reserva 15:00)



MENÚ INFANTIL
31 de Desembre

75 €/comensal (IVA inclòs)

Aperitiu:

Aperitius del Mas  

Entrant:

Croqueta de rostit

Primer:

Escudella de Nadal  amb fideus

Segon:

Burguer del Mas amb xips casolanes 

Postres:

Flam casolà de vainilla con carquinyoli

Torrons, neules i dolços pels més menuts

Pa, aigua amb o sense gas, suc o refrescs 
Cotilló.

Raïm de la sort.

Horari: 21:00 inici del sopar. 



CONTACTE I RESERVES

De 12:00h a 15:00h ide 20:00h a 22:00h
Afores de Torrent s/n 17123 Torrent – Girona

restaurant@mastorrent.com
+34 97 230 39 39

masdetorrent
restaurant.masdetorrent


