
GUIÓ V.1

(ESCENA 1: BENVINGUDA)

Exterior Restaurant, uns clients s’apropen a la taquilla de
l’entrada:

HOSTES:
Hola benvinguts, ¿tenen entrada per l’espectacle d’avui?

CLIENTS:
Hola bon dia, sí.

Ella, amablement comprova les dades dels clients, els
entrega les entrades corresponents i els convida a entrar.

HOSTES:
Endavant, els acompanyo als seus seients.

BENVINGUTS A TEATRO

-

ESPECTACLE SORPRESA
-
Com en qualsevol show, recomanem deixar-se portar i 
permetre que el nostre equip prepari una
SELECCIÓ SORPRESA.

Aquesta, es dissenyarà en funció dels vostres gustos i
preferències.

-

ESPECTACLE A LA CARTA
-
Si prefereix ser el guionista de la seva pròpia obra, 
la nostra recomanació seria triar entre 11 i 15 elabora-
cions, intentant fer un recorregut per cadascuna
de les ESCENES.



ACTE I:
“COMENÇA LA FUNCIÓ”

_
ESCENA 2: Fingerfood
_

Taco de quelites km0 3,6€ ud. v

Núvol de macadàmia i El Claustre 2,7€ ud. v

Cannolo catalano 5,1€ ud. v

“Philomoni” de seitó i anxova 6€ ud. 

Torrada de carabassa i Chipotle 4,1€ ud. v

Coca de pollastre i bolets escabetxats 6,5€ ud. v*

Flautí de vedella 7,8€ ud. 

Tartaleta de nori, foie gras i anguila 8,5€ ud. 

_
ESCENA 3: Ostres
_

Ostra amb kimchi de poma  5,6€ ud.

Ostra amb dashi i shiso  5,6€ ud.

Ostra i consomé de bolets  5,6€ ud.

_
ESCENA 4: Fred
_

Amanida de tomàquet raff, taronja sanguina i olive-s  14,5€ v

Amanida de bou de mar thai & buns  17,5€ 

Verat amb greix de pernil ibèric, tomàquet i wasabi fresc  13,5€ 

Aguachile de peix llimona i xips de iuca  15,5€ v

Preus amb IVA inclòs / En cas que tingueu alguna al·lèrgia o intolerància consulteu amb el seu cambrer



Preus amb IVA inclòs / En cas que tingueu alguna al·lèrgia o intolerància consulteu amb el seu cambrer

ACTE II:
“EL GRAN DESENLLAÇ”

_

ESCENA 5: Fregits
_

“Kokotxas” de lluç 16€

Pop a la coreana 14€

Anèmones de mar 13,5€

_

ESCENA 6: Entre-pans
_

Llonguet trufat del Sinyó de Miravet 8,2€ ud. v

Llagostins de St. Carles roll 7,5€ ud. v

_

ESCENA 7: Calents
_

Saam d’“embarrada” 16€ v*

Arròs negre amb sepionets 19€

Pasta de full de l’Atelier i guatlla anticutxera 19€

Tacos àrabs de xai 26€

Moll de l’òs, lletons a la brasa i tòfona negra 24€

_

Llom alt, enciam, pebrots rostits i patatetes 14€/100g

_

_

v: Elaboracions vegetarianes

v*: Disponible en versió vegetariana

_



ACTE III:
“FI”
_

ESCENA 8: Epíleg dolç
_

Kakigori de pastís de poma 14€/2 pax.

Fingerfood cheesecake de Bauma Carrat 5€

Bunyols de maduixa amb iogurt 9€

Alfajor gelat de caramel salat i cacauet 7,5€

Roques d’avellana, taronja i canyella 3,5€/ ud.

(ESCENA 9: EPÍLEG)

… i aleshores , s’acosta a la taula i amb aire misteriós comenta

als seus clients:

CAMBRER/A:

Darrere de la cuina hi amaguem un espai fantàstic on

gaudir de còctels . ¿Els agradaria visitar el Backstage?

CLIENT:

Ens encantaria.

- CONTINUARÀ.-

_

REPARTIMENT:
_

_
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