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MENUS PER A EMPRESES 
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Per la present tenim el plaer de fer-vos arribar la nostra proposta de 

menús per a empreses.  

Tres propostes amb productes de primera qualitat, la beguda i el 

cafè inclosos. També us podem crear un menú exclusiu per a vosaltres, 

demaneu informació. 

El Tòpic fa més de 25 anys que està al vostre servei, en un espai 

únic, ampli i còmode. Cafeteria a la planta baixa i dues plantes de 

restaurant. Disposem d’una sala privada per el teu dinar o sopar. 

Aquest any reserveu el vostre dinar o sopar al Tòpic, on si no. 

 

 

 

 

Mario Iranzo 

Director 
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MENU 1 

Entrants: Tipus Pica-Pica al mig per compartir 

Amanida de formatge de cabra calent amb nous, panses i vinagreta 

Carpaccio de bou  

Ous trencats amb patata palla i pernil 

Risotto de bolets del coll d’Ordino amb formatge parmesà 

Segons: Plat cada dues persones 

Broqueta de carns amb base de patates braves casolanes amb la seva salsa 

(Xai, porc de Palou, pollastre, xoriço casolà i verdures) 

Les postres a escollir: 

Capricis  de mini rebosteria o pastís del nostre obrador 

Pa, vi DO Montsant en negre, blanc o rosat a escollir i aigua o cervesa o refresc. 

Cafès  

30,50.- Per persona  

MENU 2 

Entrants: Tipus Pica-Pica al mig per compartir 

Tomaquet amb formatge de búfala, alvocat i vinagreta d’alfàbrega i pinyons 

Pernil ibèric amb pa torrat 

Fideua 

Pop a la gallega 

Musclos a la llauna 

Segons: Plat cada dues persones 

Entrecot de vedella d’Andorra a la brasa filetejat amb les seves patates casolanes fregides i 

verduretes. (450 g.) 

Les postres a escollir: 

Capricis  de mini rebosteria o pastís del nostre obrador 

Pa, vi DO Montsant en negre, blanc o rosat a escollir i aigua o cervesa o refresc. 

Cafès  

39.50.- Per persona 



 
#TopicOrdinoOnSiNo 

 

MENUS D’EMPRESA I GRUPS 

 

Restaurant Tòpic Carrer Major 21, ORDINO. AD300 Principat d’Andorra  

Tel. 736 102 WhatsApp +376 342 807   topic@hotelcoma.com 

MENU 3 

Entrants: Tipus Pica-Pica al mig per compartir 

La famosa amanida Tòpic (Poma, aranja, nous, panses, feta i salsa iogurt amb cítrics) 

Pernil ibèric amb pa torrat 

Musclos al vapor 

Cassoleta d’arròs amb pop 

Segon plat a escollir 

Entrecot de vedella d’Andorra a la brasa amb el seu guarniment 

Magret d’ànec a la brasa amb el seu guarniment 

Salmó a la graella amb verduretes 

Orada a la graella amb verduretes 

Espatlla de xai caramel·litzada al forn amb cebetes confitades 

Les postres a escollir: 

Capricis  de mini rebosteria o pastís del nostre obrador 

Pa, vi DO Montsant en negre, blanc o rosat a escollir i aigua o cervesa o refresc. 

Cafès  

47.50 .- Per persona 

 

 

 

Fem menús a mida.  

Els servei es farà dintre de l’horari habitual del menjador, per hores extra consultar amb la direcció. El menús sempre 

són individuals i mai no és pot compartir un menú per a més d’una persona 

IGI no inclòs 

 

 

Per a més informació:  

Tel. 736 102 WhatsApp +376 342 807 

topic@hotelcoma.com 

mailto:topic@hotelcoma.com

