CAP D'ANY
2021

Via Augusta, 51
Sant Cugat del Vallès
—
93 544 19 22
events@qgat.net
—
www.qgatrestaurant.com

NADAL
2021

31 Desembre

Menú nit
cap d’any
Preu:

130 €/persona

IVA inclós.

Per compartir
Vieira amb caviar de fruita de la passió.
Tastet de pop.
Cruixent de llagostí amb maionesa.
La nostra crema de carxofes amb pols de pernil.

Entrant
Saltat de verdures amb ou a baixa temperatura
i oli de trufa ratllada.

Principal
Tataki de tonyina arrebossat amb sèsam, marinat en soja
i cremós de maduixa acompanyat de maionesa de
wasabi.

Postres
Especial de fi d'any.
Neules i torrons.
Raïm de la sort.

Cafès o infusions
Celler

Aigua mineral. Vi blanc Ariabal D.O. Rueda, verdejo. Vi negre Zinio D.O. Rioja,
tempranillo. Cava Aymar D.O. Penedès, xarel·lo, macabeu i parellada.
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NADAL
2021

31 Desembre

Menú nit
cap d’any
Preu juvenil: 59 €/persona
Preu infantil: 39 €/persona
IVA inclós.

Menú juvenil / infantil
Per compartir
Xips i olives. Crema del xef.
Bombes de pollastre amb maonesa.
Pa de coca amb pernil.

Principal juvenil
Filet de vedella amb patates caixa.

Principal infantil
Caneló cassolà de rostit
amb la seva propia reducció.

Postres
Especial de fí d'any.
Neules i torron.
Raïm de la sort.

Celler

Aigua mineral o refresc.
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NADAL
2021

31 Desembre

Nit cap
d’any
Sopar de gala.
Preus i condicions

Sopar de gala
Menú adult:

130 €

Menú juvenil:

59 € (De 12 a 17 anys)

Menú infantil:

39 € (De 2 a 11 anys)

Menú de Gala + Raïm de la sort + Cotilló + 1 consumició amb alcohol per a adults.
Sense alcohol, refresc o suc, per a joves i nens + Fi de festa a la 01:00 h del matí.

Detalls de contractació
Tel.
Email:

935441922
esther.diaz@qgat.net

Reserva confirmada amb l’abonament de l’import total.
Transferència bancària
Núm. de compte: ES75 2100 8633 8202 0004 5972
Concepte: Cap d’any + nom reserva + núm. reserva (que li facilitarem)
Imprescindible enviar comprovant a: esther.diaz@qgat.net
QGAT farà les taules i ubicació de les mateixes puntualment segons els grups que
es vagin apuntant.
Es prega a tots els grups que arribin al QGAT a les 19:30 h / 20:00 h per al
registre dels grups, atès que el servei començarà puntualment a les 20:30h per a
totes les taules.
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Nit cap
d’any

Sopar de gala i nit de hotel

Sopar de gala
i nit de hotel.
Preus i condicions

Suplement pack infantil: 2 a 11 anys: 69 € compartint habitació amb adult (inclou
sopar de gala + dormir en habitació doble + esmorzar)

Pack adult: 200 €/persona ( inclou sopar de gala + dormir en habitació doble +
esmorzar ). Suplement en habitació doble ús individual: + 30 €
Suplement pack juvenil: 12 a 17 anys: 89 € compartint habitació amb adult (inclou
sopar de gala + dormir en habitació doble + esmorzar)

Menú de Gala + Raïm de la sort. Cotilló + 1 consumició amb alcohol per a adults.
Sense alcohol, refresc o suc, per a joves i nens + Fi de festa a
la 1h del matí.
Cuna gratuïta segons disponibilitat.

Detalls de contractació
Tel.
Email:

935441922
esther.diaz@qgat.net

Reserva confirmada amb l’abonament de l’import total.
Transferència bancària
Núm. de compte: ES75 2100 8633 8202 0004 5972
Concepte: Cap d’any + nom reserva + núm. reserva (que li facilitarem)
Imprescindible enviar comprovant a: esther.diaz@qgat.net
QGAT farà les taules i ubicació de les mateixes puntualment segons els grups que es
vagin apuntant.
Es prega a tots els grups que arribin al QGAT a les 19:30 h / 20:00 h per al registre
dels grups, atès que el servei començarà puntualment a les 20:30h per a totes les
taules.

