
ELS MILLORS MENUSELS MILLORS MENUS

Les millors 
obres culinàries!

Cuina Popular PlatetsTapes 

Menú 
d’Any Nou

Menú 
de Nadal

Menú 
Sant Esteve

CARTA DE NADAL    CARTA DE NADAL    
 22/23 22/23--



Plat de pernil Ibèric i formatge 
Urgèlia amb “picos i regañás” 

Plato de jamón Ibérico y queso Urgèlia 
con picos y regañás

Aigua, refrescs, cerveses 
Agua, refrescos, cervezas

Cafè i infusions 
Café e infusiones

APERITIU

CELLERBEGUDES

Per Nadal cada 
ovella al seu corral!

Vi blanc Buena 
(Garnatxa blanca, D.O. Terra Alta)

Vi negre Vista  (Garnatxa negre, 
D.O. Terra Alta)

Cava Oriol Rosell Brut Nature  
(D.O. Cava)

Al centre de la taula

PRIMERS
L’enciam no mata la fam

Sopa de galets Buenavista  
amb la seva carn d’olla 

Sopa de galets Buenavista con  
su carne de cocido

SEGONS
I la panxa ja és plena!

Pollastre a la catalana amb 
panses i pinyons 

Pollo a la catalana con  
pasas y piñones 

Tronc de Nadal 
Tronco de Navidad

Turrons i neules del Buenavista 
Turrón y barquillos del Buenavista

POSTRES

De Nadal i Sant Joan,
només n’hi ha un cada any

BUENAVISTA

MENÚ NADAL
 

25 de Desembre de 2022 
59.50€/persona (IVA inclòs)



Plat de pernil Ibèric i formatge 
Urgèlia amb “picos i regañás” 

Plato de jamón Ibérico y queso Urgèlia 
con picos y regañás

Aigua, refrescs, cerveses 
Agua, refrescos, cervezas

Cafè i infusions 
Café e infusiones

APERITIU

CELLERBEGUDES

De Nadal a Sant Esteve 
durarà la bondat teva!

Vi blanc Buena 
(Garnatxa blanca, D.O. Terra Alta)

Vi negre Vista  (Garnatxa negre, 
D.O. Terra Alta)

Cava Oriol Rosell Brut Nature  
(D.O. Cava)

Al centre de la taula

PRIMERS
L’enciam no mata la fam

Els canelons de  
rostit Buenavista 

Los canelones de  
asado Buenavista

SEGONS
I la panxa ja és plena!

Llobarro a la brasa amb 
Donostiarra 

Lubina a la brasa con 
Donostiarra

Tartaleta de maduixes amb nata 
Tartaleta de fresas con nata

Turrons i neules del Buenavista 
Turrón y barquillos del Buenavista

POSTRES

Per Sant Esteve, creix el 
dia un pas un pas de llebre

BUENAVISTA

MENÚ SANT ESTEVE
 

26 de Desembre de 2022 
57.50€/persona (IVA inclòs)



Plat de pernil Ibèric i formatge 
Urgèlia amb “picos i regañás” 

Plato de jamón Ibérico y queso Urgelia 
con picos y regañás

Aigua, refrescs, cerveses 
Agua, refrescos, cervezas

Cafè i infusions 
Café e infusiones

APERITIU

CELLERBEGUDES

Menjar raïm per Cap d’Any
porta diners tot l’any

Vi blanc Buena 
(Garnatxa blanca, D.O. Terra Alta)

Vi negre Vista  (Garnatxa negre, 
D.O. Terra Alta)

Cava Oriol Rosell Brut Nature  
(D.O. Cava)

Al centre de la taula

PRIMERS
L’enciam no mata la fam

Selecció d’embotits nadalencs 
Selección de embutidos navideños

SEGONS
I la panxa ja és plena!

Lingot de xai lletó desossat 
cuinat a baixa temperatura amb 

cremós de patata 
Lingote de cordero lechal deshuesado 

cocinado a baja temperatura con 
cremoso de patata

Tronc de Nadal 
Tronco de Navidad

Turrons i neules del Buenavista 
Turrón y barquillos del Buenavista

POSTRES

Després de Cap d’Any, 
figues seques per company

BUENAVISTA

MENÚ ANY NOU
 

1 de Gener de 2022 
65.00€/persona (IVA inclòs)



CONDICIONS

 
A Casa de Comidas Buenavista treballem amb producte fresc i de temporada 
pel que pot ser que alguna referencia no estigui disponible en el moment 
de realizar el seu esdeveniment. En aquest cas es canviarà per algún 
altre producte d’igual o superior qualitat i preu, i sempre s’informarà de 
qualsevol canvi en els menús. En Casa de Comidas Buenavista trabajamos 
con producto fresco y de temporada por el que puede ser que alguna referencia 
no esté disponible en el momento de realizar su acontecimiento. En este caso se 
cambiará por algún otro producto de igual o superior calidad y precio y siempre 
se informará cualquier cambio en los menús. 

 
Disposem de dues sales privades amb capacitat de fins a 12 persones 
cadascuna. En cas de necesitar una sala privada s’efectuarà un càrrec de 250€  
en concepte d’exclusivitat. Disponemos de dos salas privadas con capacidad de 
hasta 12 personas cada una. En caso de *necesitar una sala privada habrá un 
cargo de 250€ en concepto de exclusividad. 

 
L’esdeveniment quedarà confirmat previ dipòsit de 150 € en el següent 
número de compte: BBVA ES41 0081 5084 0800 0171 1873. La resta 
s’abonarà en el restaurant el mateix dia. El acontecimiento quedará confirmado 
previo depósito de 150 € en el siguiente número de cuenta: BBVA ES41 0081 5084 
0800 0171 1873. El resto se abonará en el restaurante el mismo día. 

 
El nombre final de persones i menú escollit s’haurà de comunicar al 
Restaurant amb un mínim de 7 dies abans de l’esdeveniment. Tanmateix, 
es facturarà el número de persones facilitades tres dies abans del dia de 
l’esdeveniment. El número final de personas y menú escogido se tendrá que 
comunicar al Restaurante con un mínimo de 7 días antes del evento. Aun 
así, se facturará el número de personas facilitadas tres días antes del día del 
evento. 

 
Disposem de carta d’al·lèrgens dels nostres productes en cas que la 
necessitin. En cas de necessitar un menú adaptat per a alguna al·lèrgia o 
intolerància comuniqui-ho Disponemos de carta de alérgenos de nuestros 
productos en caso de que la necesiten. En caso de necesitar un menú 
adaptado para alguna alergia o intolerancia comuníquelo. 

 
Disposem d’un menú infantil per a nens de fins a 8 anys a un preu de 30€. 
Disponemos de un menú infantil para niños de hasta 8 años a un precio de 30€ 

Per Nadal, qui res no  
estrena, res no val


