
 

Menú nº 1 

 

Per compartir: 

Taula d’embotits ibèrics amb pa de vidre 

Torrada d’escalivada amb sardina fumada 

Patates braves 4R 

Croquetes de pernil ibèric 

Mini burritos mexicans amb guacamole 

 

Plat principal per triar: 

Entrecot de vedella a la brasa 

o 

Suquet de peix i marisc 

 

Postres a triar: 

Pastis de xocolata cruixent amb gelat de vainilla 

o 

Cheesecake 4R 

 

Aigua, vi de la casa, café i copa de cava 

 

Preu: 30€/persona 

 

(Aquest menú inclou 1 botella de vi per a 4 persones, la resta de begudes es cobraran a part) 

 

RESERVES: Tel. 977353472 e-mail: banquetes@4rhotels.com 

www.4rhotels.com 

http://www.4rhotels.com/


 

Menú nº 2 

Per compartir: 

Taula d’embotits ibèrics amb pa de vidre 

Torrada d’escalivada amb sardina fumada 

Patates braves 4R 

Croquetes de pernil ibèric 

Gyozas japoneses de gambes i salsa oriental 

Calamars a l’andalusa 

 

Plat principal per triar: 

Filet de vedella a la brasa 

o 

Suprema de lluç a la donostiarra 

 

Postres a triar: 

Brownie de xocolata amb gelat de vainilla 

o 

Carpaccio de pinya amb gelat de coco 

 

Aigua, vi de la casa, café i copa de cava 

 

Preu: 35€/persona 

 

(Aquest menú inclou 1 botella de vi per a 4 persones, la resta de begudes es cobraran a part) 

 

RESERVES: Tel. 977353472 e-mail: banquetes@4rhotels.com 

www.4rhotels.com 

http://www.4rhotels.com/


 

Menú nº 3 

Per compartir: 

Taula d’embotits ibèrics amb pa de vidre 

Torrada d’escalivada amb sardina fumada 

Patates braves 4R 

Croquetes de pernil ibèric 

Gyozas japoneses de gambes i salsa oriental 

Eriçons de mar gratinats 

Caçó amb adob andalús  

Plat principal per triar: 

Filet de vedella amb foie 

o 

Medalló de rap a la broche amb refregit d’alls tendres o gambes 

Postres a triar: 

Coulant de xocolata amb gelat de vainilla 

o 

Xarrup de mojito amb sopa de fruits vermells 

 

 

Aigua, vi negre Entresuelos, vi blanc Flor de Nit, cafè i copa de cava 

 

Preu: 45€/persona 

 

(Aquest menú inclou 1 botella de vi per a 4 persones, la resta de begudes es cobraran a part) 

 

RESERVES: Tel. 977353472 e-mail: banquetes@4rhotels.com 

www.4rhotels.com 

http://www.4rhotels.com/

