
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOSTAL ESTEBA 

restaurant 

Casaments 2020 
 

HOSTAL ESTEBA 

restaurant 

 

Benvinguts 

 

En primer lloc, volem felicitar-vos pel vostre enllaç i agrair el seu 

interès per comptar amb els nostres serveis. 

Ens posem a la seva disposició per tal d’aconseguir que el seu 

casament sigui únic i inoblidable. 

Els oferim una cuina inspirada en les receptes de la cuina tradicional 

catalana, basada en el producte de proximitat i de primera qualitat. 

Adaptem les nostres propostes als seus gustos i necessitats.  

Un servei professional, proper i amable estarà permanentment a la 

seva disposició per acompanyar-lo i ajudar-lo en tot el que pugui 

necessitar. 

Posem a la seva disposició i en exclusivitat els nostres espais exteriors 

i interiors per tal de que tan vostès com els seus convidats es sentin 

com a casa. 

 

Moltes gràcies 

 

 

CARLES CASTILLO 
DIRECTOR I CHEF EXECUTIU 

  

Telèfon: 972 47 00 55 

E-mail: info@hostalesteba.com 

Web : www.hostalesteba.com 

C/ Francesc Macià, 2 

Caldes de Malavella (Girona) 

La nostra experie ncia al seu servei. 
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APERITIU DE BENVINGUDA 

APERITIU HOSTAL ESTEBA 

Xips i olives macerades. 

Xarrup de crema de pèsols amb pernil cruixent. 

Xarrup de gaspatxo. 

Enfilat de meló amb pernil ibèric. 

Assortit de croquetes artesanes. 

Full gratinat d’escalivada i formatge de cabra. 

Cassoleta de gambetes a l’allet. 

Cassoleta de calamars a la romana. 

Cassoleta de sépia, calamars i cloïsses. 

Cassoleta de fideuà marinera. 

 

Barra de begudes 

Vermuts, bíters, cervesa, refrescos, vins i cava 

 

Preu: 18,00 € 

 

Complements de l’aperitiu 

El racó català (embotits artesans km0 i xapata)  +3,30 € 

La formatgeria (assortit de formatges catalans) + 4,40 € 

Pernil ibèric amb pa amb tomàquet + 4,40 €  

La brasa (assortit de brotxetes a la brasa). + 5,50 € 

 

Aquesta no es una proposta tancada. Estem a la seva 

disposició per a introduir els canvis que considerin 

oportuns en la confecció de l’aperitiu del seu casament. 
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ENTRANTS 

Crep de brandada de bacallà amb samfaina. 12,00 € 

Caneló XL de rostit amb beixamel tradicional. 12,00 € 

Caneló XL de peix i marisc. 12,00 € 

Timbal de patata confitada amb botifarra de perol i 

bolets de temporada. 12,00 € 

Mil fulls de marisc amb salsa americana. 12,00 € 

Farcell de peu de porc amb peres confitades  i cordó de 

garnatxa 15,00 € 

Caneló de pasta fresca, pularda amb beixamel trufada. 
15,00 € 

Caneló de pasta fresca, confit d’ànec amb peres i foie. 
15,00 € 

* Crema de marisc amb gambes i escamarlans de la 

nostra costa. 18,00 € 

*Aquests plats, per la seva naturalesa i composició, 

poden patir modificacions en el seu preu final. 

Aquests canvis només es produirien si hi haguessin 

variacions de preu en el seu mercat. 
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Carns 

Llata de vedella rostida amb salsafins. 15,00 € 

Galta de porc desossada amb salsa de ratafia 

i cremós de préssec. 15,00 € 

Entrecot de vedella (300 grs) a la crema de ceps 
16,00 € 

Espatlla de xai en dues coccions (baixa 

temperatura i brasa). 18,00 € 

Turnedó de filet de vedella de Girona a la 

crema de foie i poma. 20,00 € 

Turnedó de filet de vedella de Girona a la 

brasa amb cruixent de cansalada a les herbes. 
20,00 € 

Peix 

Tronc de lluç amb crema de carbassó, 

pèsols i cruixent de pernil. 15,00 € 

Suprema de llobarro amb cremós de 

patata i tomàquet confitat. 15,00 € 

Suprema d’orada al forn amb patata, ceba i 

tomàquet. 15,00 € 

Crema de patata amb llom de bacallà 

confitat i bolets de temporada 18,00 € 

Tournedó de rap rostit amb gambes i 

crema de marisc. 24,00 € 

Suquet de peix de llotja (preu s/mercat)  
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Avant postre 

Copa de xarrup de llimona 2,50 € 

Copa de xarrup de llimona al cava  3,00 € 

Copa de xarrup de maduixes al cava  3,00 € 

POSTRES 

Sopa de maduixa amb gelat de mascarpone. 
4,50 € 

Full de crema, pinya i maduixes. 5,00 €  

Sorra de galeta termal, confitura de fonoll i 

gelat de iogurt. 5,00 € 

Couland de xocolata amb vainilla 6,00 € 

 

PASTISSOS 

Mouse de llimona natural 5,00 € 

Mouse de maduixa natural i formatge 5,00 € 

Massini (xocolata, nata i crema cremada) 5,00 € 

Mouse de fruites del bosc i nata 5,50 € 

Mouse de dos xocolates 5,50 € 

Pa de pessic, crema cremada, maduixes i 

kiwi natural i nata  6,00 € 

 

Poden proposar-nos qualsevol tipus de 

pastis que s’ajusti al seu gust. 
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Menú infantil  
(nens i nenes de fins a 12 anys) 

S’haurà d’escollir un menú igual per a tots els nens i nenes 

 

Primers a escollir  

Macarrons a la bolonyesa 

Canelons de rostit 

 

Segons a escollir 
(Acompanyament de patates fregides naturals) 

Escalopa de pit de pollastre  

Llibret de llom, pernil i formatge 

Xai a la brasa 

Calamars a la romana 

Filet de lluç a la planxa 

 

Postre casolans a escollir 

Gelat Casa Nestlé 

Flam d’ou amb nata 

Crema catalana  

Macedònia de fruites naturals amb gelat de vainilla 

 

Beguda: Aigua mineral i refrescos 

 

Preu 25,00 € 

En el menú infantil no s’inclou el pastis.  

En cas de voler pastis per als nens s’haurà de demanar i tindrà un cost de 3,00 € 

Ressopó 

Flauta de pernil ibèric 

Assortit d’embotits km0 amb pa amb tomàquet 

Mini biquinis de pernil dolç i formatge 

Assortit de pasta de full salada 

Assortits dolços 

Preu 10,00 € 
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Taula dolça 

S’ofereix una taula dolça per acompanyar el fi de festa a partir de 2,00 € per convidat. 

 

 

Animació infantil 

Us oferim la possibilitat de comptar amb dues educadores professionals que es faran càrrec de l’esbarjo i 

vigilància dels més petits per tal de que els pares puguin gaudir plenament del vostre dia. 

El preu serà a convenir i dependrà directament del nombre de nens i nenes convidats.  

 

 

Dj o música en viu 

L’animació ens els casaments es un element molt important a tenir en compte. 

La música us acompanyarà des de la vostra arribada fins al fi de festa. 

Per això us oferim els serveis del nostre Dj de confiança que amenitzarà la vostra festa amb el tipus de 

música que més us agrada. Per això caldrà que ens passeu una llista de preferències musicals per tal 

de que pugui preparar-vos una sessió memorable.  

En el preu d’aquest servei també s’inclourà de USB amb la sessió que us acompanyarà el dia del vostre 

casament. 

En el cas de preferir música en viu per amenitzar l’aperitiu o la festa final, es tractarà personalment i es 

triarà entre les diferents opcions definides després de la nostra primera reunió. 
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Diferents propostes a tall d’exemple 

per fer-vos el menú a mida 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Menú 1  
 

Aperitiu Hostal Esteba servit als jardins 

Entrants a escollir  

Crep de brandada de bacallà amb samfaina.  

Caneló XL de rostit amb beixamel tradicional.  

Caneló XL de peix i marisc.  

Timbal de patata confitada amb botifarra de perol i 

bolets de temporada.  

Mil fulls de marisc amb salsa americana. 

Plat principal a escollir  

Llata de vedella rostida amb salsafins.  

Galta de porc desossada amb salsa de ratafia i 

cremós de préssec.  

Tronc de lluç amb crema de carbassó, pèsols i 

cruixent de pernil.  

Suprema de llobarro amb cremós de patata i 

tomàquet confitat.  

Suprema d’orada al forn amb patata, ceba i 

tomàquet.  

Postre  

Sopa de maduixa amb gelat de mascarpone.  

Pastis  

Mouse de llimona natural  

Mouse de maduixa natural i formatge  

Massini (xocolata, nata i crema cremada)  

Pa, bodega, cafès i licors  

Preu: 65,00 € (IVA inclòs) 

 

Menú 2  
 

Aperitiu Hostal Esteba servit als jardins 

Entrants a escollir  

Farcell de peu de porc amb peres confitades  i 

cordó de garnatxa  

Caneló de pasta fresca, pularda amb beixamel 

trufada.  

Caneló de pasta fresca, confit d’ànec amb peres 

i foie.  

Plat principal a escollir  

Espatlla de xai en dues coccions. 

Crema de patata amb llom de bacallà confitat i 

bolets de temporada  

Postre  

Full de crema, pinya i maduixes.  

Sorra de galeta termal, confitura de fonoll i 

gelat de iogurt.  

Couland de xocolata amb gelat de vainilla 

Pastis  

Mouse de fruites del bosc i nata  

Mouse de dos xocolates  

Pa, bodega, cafès i licors  

Preu: 75,00 € (IVA inclòs) 
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Atencions opcionals personalitzades no incloses en el preu final dels menús 

Decoració floral especial en taules de la sala i aperitiu. 

Minutes del menú i protocol a la recepció de convidats. 

Preus especials en la reserva d’habitacions per als convidats. 

Taula dolça fi de festa. 

Dj o música en viu així com el pagament corresponent de l’impost de les SGAE. 

 

Condicions generals 

En el moment de la reserva, s’abonarà un dipòsit del 20% del cost del banquet que serà 

descomptat del total de la factura final del casament. 

7 dies abans de la cerimònia, es fixarà el número final de comensals i s’abonarà el 50% del 

cost del banquet a compte del total final de la factura. 

2 dies abans del dia de la cerimònia es facilitarà el nombre definitiu de convidats. A efectes 

de facturació, la xifra facilitada en aquest moment serà la que es cobrarà. En el supòsit 

d’haver-hi alguna anul·lació durant aquests dos dies, es cobrarà el 50% del cost total 

d’aquestes anul·lacions. Totes les anul·lacions realitzades al mateix dia de la cerimònia seran 

cobrades al 100% del seu cost. 

El menú infantil serà per a nens de fins a 12 anys 
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