
MENÚS DE NADAL



MENÚ XALOC

PREU: 38€ IVA INCLÒS 

(Inclou copa de cava al Casino Peralada)

En compliment de la normativa de la UE, si desitja un llistat d’al·lèrgens sol·liciti’l al Maître.

Per entrar al Casino és imprescindible DNI, Permís de Conduir o Passaport. Només Passaport per als ciutadans que no pertanyen a la Unió Europea. Només majors de 18 anys.

SnackS a TaULa

Greixons de bacallà amb mel de mil flors  

Bastons d’herbes provençals i mantega de rocafort 

La cullera de London Dry Gin amb cumquat confitat 

Primer PLaT

Caneló de Nadal amb soubise de pernil ibèric,  

el suc del rostit i bolets d’hivern saltats

SegOn PLaT

Mar i muntanya de melós de vedella, calamar i escamarlà amb fons  

cremós de pesto de pèsols

LeS POSTreS

Moniato cake amb crema de iogurt grec amb yuzu 

Assortiment de torrons i neules 

ceLLer

Perelada Jardins Blanc 

Perelada Jardins Negre

Cava Perelada Brut Reserva

Aigües minerals

Cafè i infusions 



MENÚ GARBÍ

PREU: 40€ IVA INCLÒS 

(Inclou copa de cava al Casino Peralada)

En compliment de la normativa de la UE, si desitja un llistat d’al·lèrgens sol·liciti’l al Maître.

Per entrar al Casino és imprescindible DNI, Permís de Conduir o Passaport. Només Passaport per als ciutadans que no pertanyen a la Unió Europea. Només majors de 18 anys.

SnackS a TaULa

Greixons de bacallà amb mel de mil flors 

Bastons d’herbes provençals i mantega de rocafort 

La cullera de London Dry Gin amb cumquat confitat 

Primer PLaT

Vieira sosada amb crema de carbassa rostida amb toc  

de vainilla de Tahití i crema agra

SegOn PLaT

Llata amb Cava Rosat de Peralada, ceps i pastanagues 

LeS POSTreS

Milfulls de torró de Xixona, passió i guarnició

Assortiment de torrons i neules 

ceLLer

Perelada Jardins Blanc 

Perelada Jardins Negre

Cava Perelada Brut Reserva

Aigües minerals

Cafè i infusions



En compliment de la normativa de la UE, si desitja un llistat d’al·lèrgens sol·liciti’l al Maître.

Per entrar al Casino és imprescindible DNI, Permís de Conduir o Passaport. Només Passaport per als ciutadans que no pertanyen a la Unió Europea. Només majors de 18 anys.

PREU: 45€ IVA INCLÒS 

(Inclou copa de cava al Casino Peralada)

MENÚ tRAMUNtANA

SnackS a TaULa

Greixons de bacallà amb mel de mil flors 

Bastons d’herbes provençals i mantega de rocafort 

La cullera de London Dry Gin amb cumquat confitat  

Per Picar

Cornet de tàrtar de salmó amb maionesa japonesa

Consomé d’escudella en suspensió de minestrone i pilotilla

Farcellet cruixent de mozzarella de búfala, tomàquet i alfàbrega  

Croquetes de pernil ibèric i ceps  

Trinxat emmascarat amb ou de guatlla poché i pols de pernil 

DegUSTació

Ravioli de llamàntol i gamba amb salsa cremosa de suquet 

SegOn PLaT

Xai a la nyoca farcit de botifarra del perol i puré de moniato a la brasa  

LeS POSTreS

Pastís gelat de bescuit glacé al whisky, ametlla garapinyada i xocolata calenta 

Assortiment de torrons i neules 

ceLLer

Perelada Jardins Blanc

Perelada Jardins Negre

Cava Perelada Brut Reserva

Aigües minerals

Cafè i infusions



MENÚ tRESORS DE PERALADA

PREU: 65€ IVA INCLÒS 

(Inclou copa de cava al Casino Peralada)

En compliment de la normativa de la UE, si desitja un llistat d’al·lèrgens sol·liciti’l al Maître.

Per entrar al Casino és imprescindible DNI, Permís de Conduir o Passaport. Només Passaport per als ciutadans que no pertanyen a la Unió Europea. Només majors de 18 anys.

SnackS a TaULa

Greixons de bacallà amb mel de mil flors 

Bastons d’herbes provençals i mantega de rocafort 

La cullera de London Dry Gin amb cumquat confitat  

DegUSTació 

Ostra amb aire de champagne i fals caviar cítric

Primer PLaT

Crema lleugera de peix amb gambeta blanca de Roses, gel d’estragó i arròs cruixent

SegOn PLaT

Filet de vedella amb salsa de tòfona negra i poma, puré de patata  

amb castanyes i maitake rostit   

LeS POSTreS

El nostre record de pa amb xocolata, oli i sal

Assortiment de torrons i neules 

ceLLer

Cava Perelada Brut Rosé

Perelada Collection Blanc

Perelada 5 Finques Reserva

Cava Perelada Stars Brut Nature

Aigües minerals 

Cafè i infusions
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www.casinoperalada.com

Castell, s/n - 17491 Peralada (Girona) - T. 972 53 81 25 - www.peraladaresort.com

com arribar

des de barcelona i girona 
Autopista AP-7 direcció França, sortida 4 Figueres. 
A la primera rotonda després del peatge, agafar la sortida 
de la N-II, Portbou - França. Continuar tot recte per la N-II i 
agafar la sortida Portbou-Llançà. Continuar tot recte, i a la 
rotonda, agafar direcció Peralada

des de frança 

Autopista AP-7. Sortida 3 Figueres. 
Agafar la N-II direcció Llançà. Sortida a Llançà-Portbou. 
Continuar tot recte i, a la rotonda, anar direcció de Peralada. 
Continuar tot recte fins a la sortida de Peralada

sortida

sortida

montpellier

narbonecarcasone

barcelona

a9

toulouse

a61

frança


