
Aquest Nadal el Mot també

arriba a casa teva

TERRINA de Foie Micuit amb festucs, reducció de dolç de 
l´Empordà, xutney de mango i torradetes   15.90€ 

CANELONS de rostit amb beixamel i formatge amb encenalls
de tòfona negra  ( 4unitats )  10.50€

TURBOT a la "vizcaína" amb poma glacejada i carxofa  21.00€

ESPATLLA de xai al vi ranci amb perles de patata confitades i
espinacs a la catalana  18.50€  

 

El MOT també arriba a casa teva!

TA
KE

AWAY

Carta especial per endur els

dies de Nadal i Sant Esteve

CONDICIONS DE RESERVA:

Servei de reserva fins el 14/12/2021 i recollides  el  25 i 26/12/2021 de 10 a 12h.

Tots els preus indicats inclouen el 10% d´IVA.

La direcció es reserva el dret a modificació dels plats.

CONDICIONS DE PAGAMENT:

50% com a bestreta per a la confirmació en ferm de la comanda.

Import restant el mateix dia.

Per més informació :

reserves@vilaarenyshotel .com
608 685 936 . 93 795 88 86



Restaurant MOT

D'INFORMACIÓ EN MATÈRIA D’AL·LÈRGIES I
INTOLERÀNCIES ALIMENTARIES SOBRE ELS PLATS QUE
OFEREIX. 

Per a la seva seguretat, si vostè és al·lèrgic o intolerant a
algun aliment, preguem consulti el personal pels
processos d’elaboració dels diferents plats. Estem molt
sensibilitzats en la col·laboració amb els productors de la
comarca o del País. Tots el productes que utilitzem;

sempre que la seva qualitat ens ho asseguri seran de
proximitat o de proveïdors pròxims.

CONDICIONS DE RESERVA:

La capacitat de les taules anirà en funció de les normes
Covid del moment.
Els plats escollits s´han de comunicar abans del 10 de
desembre.

Tots els preus indicats inclouen el 10% d´IVA.

La direcció es reserva el dret a modificació dels plats.

CONDICIONS DE PAGAMENT:

50% com a bestreta per a la confirmació en ferm de la
reserva.

Import restant i possibles extres, el mateix dia.

Per més informació :

reserves@vilaarenyshotel .com
608 685 936 . 93 795 88 86


