
CELEBRA AQUEST NADAL AMB 
MAS DE TORRENT 

GRUPS 2022



MENÚ DE NADAL

49 €/comensal (IVA inclòs)

L’aperitiu del Mas:
Garum d’olivada amb espines d’ anxova de l’Escala

Entrant: 
Escudella de Nadal amb galets farcits de pilota

Primer:
Caneló de rostit amb beixamel gratinats 

Plat Principal: 
Pollastre de pagès rostit amb prunes, pomes i patates rosses

Postres:
El millor pastís de xocolata que menjaràs avui

Assortiment de pa, aigua, cafès, teula de petit fours, torrons i neules

Celler:
Vi blanc: Mar Endins | Oliveda | Garnatxa blanca | DO Empordà

Vi negre: Furot Criança | Oliveda | Carinyena | DO Empordà
Vi escumós:Juvé & Camps Cinta Púrpura | Bodegues Juvé & Camps | Macabeu, Xarel.lo, Parellada | DO Cava

Menús disponibles per a reserves a partir de 8 persones, 
de l’1/12 al 7/1 excloent festius i vigílies



MENÚ MAS

70 €/comensal (IVA inclòs)

L’aperitiu del Mas:
Garum d’olivada amb espines d’ anxova de l’Escala

Entrants per compartir: 
Mini terrina de foie mi-cuit amb chutney de mango
Bunyols de bacallà amb ceba de Figueres i olivada

Croquetes de rostit

Plat principal a escollir:
Bacallà guisat amb mini salsitxes i mongetes de Santa Pau

o
Fricandó de vedella de Girona amb moixernons i patatetes

Postres:
Torradeta flamejada amb rom amb crema de cafè

Assortiment de pa, aigua, cafès, teula de petit fours, torrons i neules

Celler:
Vi blanc: Mar Endins | Oliveda | Garnatxa blanca | DO Empordà

Vi negre: Furot Criança | Oliveda | Carinyena | DO Empordà
Vi escumós:Juvé & Camps Cinta Púrpura | Bodegues Juvé & Camps | Macabeu, Xarel.lo, Parellada | DO Cava

Menús disponibles per a reserves a partir de 8 persones, 
de l’1/12 al 7/1 excloent festius i vigílies



MENÚ EMPORDÀ

80 €/comensal (IVA inclòs)

L’aperitiu del Mas:
Garum d’olivada amb espines d’ anxova de l’Escala

Entrant: 
Amanida de peres de Puigcerdà amb foie, nous i recuit de Fonteta

Peix (mitja ració):
Turbot guisat amb romesco

Carn (mitja ració):
Premsat de xai lletó amb festucs tendres i milfulles de patata

Postres:
El xuixo que se’n va anar a Cuba

Assortiment de pa, aigua, cafès, teula de petit fours, torrons i neules

Celler:
Vi blanc: Mar Endins | Oliveda | Garnatxa blanca | DO Empordà

Vi negre: Furot Criança | Oliveda | Carinyena | DO Empordà
Vi escumós:Juvé & Camps Cinta Púrpura | Bodegues Juvé & Camps | Macabeu, Xarel.lo, Parellada | DO Cava

Menús disponibles per a reserves a partir de 8 persones, 
de l’1/12 al 7/1 excloent festius i vigílies



MENÚ HERÈNCIA

90 €/comensal (IVA inclòs)

L’aperitiu del Mas:
Garum d’olivada amb espines d’ anxova de l’Escala

Entrant: 
Canelons de rostit de tres carns amb beixamel de tòfona i suc de rostit

Peix (mitja ració):
Llobarro rostit al forn amb trinxat de col

Carn (mitja ració):
Costella de vedella reposada al carbó amb verdures de temporada

Postres:
Flam d’ou amb carquinyolis

Assortiment de pa, aigua, cafès, teula de petit fours, torrons i neules

Celler:
Vi blanc: Mar Endins | Oliveda | Garnatxa blanca | DO Empordà

Vi negre: Furot Criança | Oliveda | Carinyena | DO Empordà
Vi escumós:Juvé & Camps Cinta Púrpura | Bodegues Juvé & Camps | Macabeu, Xarel.lo, Parellada | DO Cava

Menús disponibles per a reserves a partir de 8 persones, 
de l’1/12 al 7/1 excloent festius i vigílies



ALTRES PARTIDES NO INCLOSES
EN PREUS ANTERIORS

Copa de benvinguda només begudes (30 min) 9 €
Copa de benvinguda amb pernil ibèric i pa de vidre amb tomàquet 24 €
Pastís d’aniversari artesanal  12 €
Copa de cava amb les postres  7 €
Copa de xampany amb les postres  14 €
Preus per persona IVA inclòs

CONFIRMACIÓ RESERVES

Per formalitzar la reserva, s’ha de fer un pagament per avançat del 30 % del total.
Per a grups de més de 20 comensals, haurà de ser del 50 %.

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ

• Les cancel·lacions rebudes 72 hores abans de l’arribada no comporten despeses de cancel·lació.
• Les cancel·lacions rebudes entre 72 i 48 hores abans de l’arribada comporten una despesa del 80 % dels 

coberts confirmats.
• Totes les cancel·lacions i/o modificacions fetes amb una antelació inferior a 48 hores abans de l’arribada 

comporten la despesa del 100 %.
• Les cancel·lacions i/o modificacions posteriors a l’entrega del dipòsit no donen dret a la devolució.
• Totes les despeses extres no contemplades en el menú acordat que es produeixin durant la celebració de 

l’esdeveniment seran abonades el mateix dia en finalitzar.
• El client es compromet a abonar el nombre total de coberts confirmats a l’hotel 48 hores abans del dia de 

la reserva si no s’ha pagat abans.



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


