
Menú empreses 2021





Cuina mediterrània amb tocs
d’autor en un entorn rural

Mas Boronat és una masia de camp transfor-
mada en un incomparable resort rural envol-
tat de vinyes, camps d’oliveres i bosc medite-

rrani a Salomó (Tarragona).

Mas Boronat disposa de diferents espais ex-
teriors i interiors en els quals trobaràs el lloc 

ideal per desenvolupar l’esdeveniment que 
estàs planificant.

Els xefs Albert Morro i David Garriga junta-
ment amb el seu equip s’encarregaran d’orga-

nitzar el banquet del seu esdeveniment.

Us agraïm la confiada dipositda en nosaltres.

RESTAURANT IL·LUSIONS



Menú Malta

4 plats a compartir cada 4 persones

Les nostres braves farcides sobre terra de malta
Tàrtar de salmó amb crema d’alvocat

Croquetes de bolets amb maionesa d’all negre
Roll de carpaccio de vedella amb vinagreta de tòfona

Segons

Daurada filetejada amb purés de tardor i quinoa saltejada
o

Ploma de porc a la graella amb puré de patata trufat i cítrics
o

Filet de porc amb salsa porto i terrina de patata

Postres

La nostra versió del Lemon pie
o

Brownie de xocolata negra

Celler

Vins de la casa Poesia i Cava

Aigua i pa
Cafès

25 euros IVA inclòs



Menú Boronat

Cocktail i snack de benvinguda

4 plats a compartir cada 4 persones

Les nostres braves farcides amb terra de malta
Tàrtar de salmó amb crema d’alvocat

Roll de carpaccio de vedella amb vinagreta de tòfona
Zamburiñas amb gel de bergamota

Segons

Reig a la brasa amb mini de verdures i salsa de piparras
o

Secret ibèric amb puré de coliflor trufat, cítrics i herbes de l’entorn
o

Caneló cruixent de cua de bou amb puré de moniato i salsa a el vi negre

Postres

La nostra versió del Lemon pie
o

Test de fruites amb escuma de iogurt i terra d’Oreo
o

Brownie de xocolata negra

Celler

Vins de la casa Poesia i Cava

Aigua i pa
Cafè

35 euros IVA inclòs



Menú Il·lusions

Cocktail i snack de benvinguda

5 plats a compartir cada 4 persones

Les nostres braves farcides amb terra de malta
Zamburiñas a la brasa amb gel de bergamota

Terrina de foie micuit al hartreuse
Tiradito de verat amb llet de tigre

Saltejat de bolets de temporada amb rovell curada i maionesa d’all negre

Segons

Turbot a la brasa amb saltejat de tomàquet i maionesa d’oliva negra
o

Magret d’ànec amb chutney de pera
o

Galta de vedella a baixa temperatura amb puré de moniato i fruita seca

Postres

La nostra versió del Lemon pie
o

Test de fruites amb escuma de iogurt i terra d’oreo
o

Brownie de xocolata negra

Celler

Vi blanc Peramor Verdejo
Vi negre Viña Pomal Rioja

Cava Roger de flor

Aigua i pa
Cafès i Petit Fours

 

45 euros IVA inclòs



MAS BORONAT i RESTAURANT IL·LUSIONS 

Calle Flandes S/N 43885 Salomó (Tarragona)

T. 977  62 90 68  |  il.lusions@masboronat.es  |  masboronat.es


