
Els menús 
Casaments 



Per què escollir 
el Palau 
Lo Mirador? 
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Els aperitius 
del Palau 
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• Xips de iuca, patata violeta, moniato i pastanaga 

• Cruixent de blat de moro amb crema de formatge i sèsam 

• Galetes de tomàquet i herbes aromàtiques 

• Piruletes de formatge emmental i parmesà amb orenga 

• Olives de Kalamata 

Snacks 

• Musclos en escabetx amb escuma d'olives farcides amb patates palla 

• Sopa de carbassó i meló amb formatge fresc i pipes de gira-sol 

• Trinxat d’escalivada amb anxoves de l’Escala 

• Humus de mongetes blanques amb festucs 

• "Montadito" de cranc amb maionesa a l’estil basc 

• Tàrtar de gambes amb verduretes i llimona dolça a l’estil cevitxe 

• Cruixent de mi-cuit de fetge gras d'ànec fet a casa amb “kikos” i compota de poma 

• Daus de salmó curats a casa amb maionesa d’anet 

• Crema tèbia de ceps amb albergínia escalivada i anxova de l'Escala 

Aperitius freds 

• Les nostres patates braves 

• Croquetes de sobrassada i formatge de Maó amb crema de carbassa escalivada 

• Pasta brick amb gamba i alfàbrega amb maionesa d’all negre 

• Calamars a l'andalusa amb maionesa de llimona dolça 

• Platillo de salsitxes de sal i pebre amb bolets variats de temporada 

• Mar i muntanya de mandonguilles amb sèpia i pèsols 

• Estofat de pop de roca amb crema de cigrons i oli de pebre vermell 

• Mini hamburguesa d'Angus amb crema de xampinyons 

Aperitius calents 

Els 
aperitius 
      del Palau 
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Showcooking de carn 

El Racó de l’Arròs de Pals 

Inclòs 
als aperitius 
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Els 
aperitius 
      del Palau 



Racons temàtics 
amb suplement 
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Corners 

Els 
aperitius 
      del Palau 



El Racó del Pernil 

Taula de mar 
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Racons temàtics 
amb suplement 

Els 
aperitius 
      del Palau 



Els menús  
de Palau 
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Els menús 
      de Palau 

Celler 

Celler Masia Bach 
Vinya Extrísima DO Catalunya 
Cava Castell d’Olèrdola DO Cava 

Comencem amb… 

Primers plats 

Plat principal 

Dolç i lleuger 

Pastissos 

Menú il·lusió 94€ 

I per acabar… Cafès i licors i assortiments de Petits-Fours 
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Menú tendresa 114€ 

Comencem amb… 

Primers plats 

Plat principal 

Dolç i lleuger 

Pastissos 

I per acabar… Cafès i licors i assortiments de Petits-Fours 
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Els menús 
      de Palau 

Celler 

Celler Castell de Peralada 
Jardins DO Empordà 
Cava Castell d’Olèrdola DO Cava 



Menú desig 134€ 

Comencem amb… 

Primers plats 

Plat principal 

Dolç i lleuger 

Pastissos 

I per acabar… Cafès i licors i assortiments de Petits-Fours 
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Els menús 
      de Palau 

Celler 

Celler Castell de Peralada 
Cigonyes DO Empordà 
Cava Stars Brut Nature 
Reserva DO Cava 



Personalitza’l 
Fes-te’l teu 
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Plats principals 

Personalitza 
      el menú 

Primers plats 
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Fem un canvi? 



Blanc 

Negre 

Cava 

Celler 
Personalitza 
      el menú 
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Rosat 



La Barra Lliure 
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Barra lliure clàssica 

Barra lliure select 

Barra 
    lliure 

Barra lliure 
Clàssica o select 
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Els ressopons 
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El Ressopó 

Ressopó dolç 
4.5 € / persona 

Les propostes de ressopó són per a celebracions de més de 70 adults. 

Ressopó salat 
3 € / persona 

Candy bar 
125€ 
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Caseu-vos al Palau 
i us regalem… 
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Caseu-vos 
al Palau 
I us regalem… 

Suite nupcial 

Descomptes per allotjament 

Centres de flors naturals a les taules de convidats i presidència 

Minutes del banquet amb el menú escollit 

“Seating Plan” de les taules amb el nom dels convidats per facilitar l’entrada 
a la sala de banquets 

Figureta de núvis al pastis nupcial 

Degustació del menú 

20 



Condicions generals 
i serveis 
complementaris 
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Condicions 
generals 
i serveis 
complementaris 

10% de descompte i 2h de barra lliure clàssica 

2h de DJ i barra lliure clàssica 

Promocions 
del Palau 
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L’aperitiu 
          clàssic Serveis complementaris 

A afegir 

175 € 

175€ / hora 

150 € 

125 € 

150 € 

40 €
60 € 

60 € 

Condicions 
generals 
i serveis 
complementaris 
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800 € 



L’aperitiu 
          clàssic 
Condicions 
generals 
i serveis 
complementaris 

Condicions generals 
de contractació 
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palaulomirador.com 


