“IMPUR és el resultat de l’experiència de ser partíceps de moltes
celebracions i events.
És el concepte que entenem ideal per gaudir d’una festa completa,
combinant la nostra gastronomia, la cocteleria i la música.
Segur que si ho proveu, tots serem impurs!”

Proposta Menú Cocktail 1
Aperitiu Cocktail…
Bombons Impur
Cono de pizza Margarita
Les millors olives del món
Mini air-baguette cruixent de pernil ibèric
Mini air-baguette cruixent de ventresca de tonyina
Cono d’alga nori, tàrtar de tonyina i caviar de soja
Croquetes meloses de pernil ibèric Petit Comitè
Sobrassada de Mallorca amb mel
Bombes de sípia
Caneló tradicional de pollastre de pagès
Hamburguesa de steak tàrtar de vedella

Showcooking...
Blini de crema àcida i caviar de salmó
Cabdells a la brasa amanits
Truiteta de camarons
Sandvitx de pastrami de vedella

La Tapa...
Cansalada de coll rostida amb encurtits

Les Postres...
Ying-Yang
Lima-Lima
Postres a escollir
(Pastís Red Velvet, pastís de formatge al vapor, Carrot cake,
copeta d’escuma de crema catalana, copeta de xocolata amb textures,
Mini babà al rom i gelat de nata)

Refrescs, vermut i Fino/Manzanilla
Cervesa Inèdit
Els còctels de l’Impur
Vi blanc Jubany – Vibrant – DO Costers del Segre
Vi negre Jubany – Rouge – DO Conca de Barberà
Cava Torelló Brut Nature
Servei de cafès i infusiones
Privatización del espacio hasta a las 23:30h*

Cocktails del Impur
The Clash
Gin, cúrcuma, manzanilla, mandarina y limón

Pink Cloud
Aperol, flor de saüc, piña y lima

Pesto Smash
Gin, albahaca y limón

NY Sour
Bourbon, limón, azucar y vino tinto

Royal Bermuda Yatch Club
Ron blanc, Falernum casero, bíter y lima

Celeriac Mule
Vodka infusionado en romero y raíz de apio y
cerveza de gingebre casero

Milano-Torino-Calabria
Campari, vermut negro y amaro del Capo

Propostes addicionals…
Espeto d’anxova
Ostres al gust
(Natural, Ponzu o amb escuma de remolatxa)
Ventresca curada amanida
Foie pôelè amb ceba i el seu brou
Arròs melós de gambes de Palamós
Cevitxe de corball
Gamba de Palamós pelada
(a la planxa, bullida o a la brasa)
Filet de vedella amb Bearnesa
Vaca vella amb Bearnesa
Pernil ibèric Joselito
Wagyu amb wasabi fresc

Proposta Menú Cocktail 2
Aperitiu Cocktail...
Bombons Impur
Cono de pizza Margarita
Les millors olives del món
Mini air-baguette cruixent de pernil ibèric
Mini air-baguette cruixent de ventresca de tonyina
Cono d’alga nori, tàrtar de tonyina i caviar de soja
Gamba blanca crua amanida
Croquetes meloses de pernil ibèric Petit Comitè
Sobrassada de Mallorca amb mel
Bombes de sípia
Caneló tradicional de pollastre de pagès
Hamburguesa de steak tàrtar de vedella

Showcooking...
Ostres al gust
Gamba de Palamós a la brasa

La Tapa...
Filet de vedella a la brasa amb salsa Bearnesa i patates souflé

Propostes addicionals…
Espeto d’anxova
Ventresca curada amanida
Foie pôelè amb ceba i el seu brou
Arròs melós de gambes de Palamós
Cevitxe de corball
Filet de vedella amb Bearnesa
Vaca vella amb Bearnesa
Pernil ibèric Joselito
Wagyu amb wasabi fresc

Les Postres...
Ying-Yang
Llima-Llima
Postres a escollir
(Pastís Red Velvet, pastís de formatge al vapor, Carrot cake,
copeta d’escuma de crema catalana, copeta de xocolata amb textures,
Mini babà al rom i gelat de nata)

Refrescs, vermut i Fino/Manzanilla
Cervesa Inèdit
Els còctels de l’Impur
Vi blanc Jubany – Vibrant – DO Costers del Segre
Vi negre Jubany – Rouge – DO Conca de Barberà
Cava Torelló Brut Nature
Servei de cafès i infusions
Privatització de l’espai fins a les 23:30h*

Proposta Menú 3
Aperitiu de Benvinguda...

Copa de cava o cocktail IMPUR
Les millor olives del món
Air-baguette de pernil ibèric
Coca de sobrassada i mel
A Taula...
Coca de verdures escalivades, llagostins i contrastos
Lluç al vapor amb amanida
Gnocchi de patates amb escamarlans i crema d’ibèric
Filet de vedella a la brasa amb salsa bearnesa i patates souflé
Papillote de xai de llet amb verdures i bolets
Costella de vaca seleccionada amb guarnició

Les Postres...
Ying-Yang
Llima-Llima
Postres a escollir
(Pastís Red Velvet, pastís de formatge al vapor, Carrot cake,
copeta d’escuma de crema catalana, copeta de xocolata amb textures,
Mini babà al rom i gelat de nata)

Refrescs, vermut i Fino/Manzanilla
Cervesa Inèdit
Vi blanc Jubany – Vibrant – DO Costers del Segre
Vi negre Jubany – Rouge – DO Conca de Barberà
Cava Torelló Brut Nature
Servei de cafès i infusions
Privatització de l’espai fins a les 23:30h*

Proposta Menú 4
Aperitiu Cocktail...
Bombons Impur
Cono de pizza Margarita
Les millors olives del món
Mini air-baguette cruixent de pernil ibèric
Mini air-baguette cruixent de ventresca de tonyina
Cono d’alga nori, tàrtar de tonyina i caviar de soja
Croquetes meloses de pernil ibèric Petit Comitè
Sobrassada de Mallorca amb mel
Bombes de sípia
Caneló tradicional de pollastre de pagès
Hamburguesa de steak tàrtar de vedella

A Taula...

Coca de verdures escalivades, llagostins i contrastos
Lluç al vapor amb amanida
Gnocchi de patates amb escamarlans i crema d’ibèric

Propostes addicionals per l’aperitiu…
Espeto d’anxova
Ostres al gust
(Natural, Ponzu o amb escuma de remolatxa)
Ventresca curada amanida
Foie pôelè amb ceba i el seu brou
Arròs melós de gambes de Palamós
Cevitxe de corball
Gamba de Palamós pelada
(a la planxa, bullida o a la brasa)
Filet de vedella amb Bearnesa
Vaca vella amb Bearnesa
Pernil ibèric Joselito
Wagyu amb wasabi fresc

Filet de vedella a la brasa amb salsa bearnesa i patates souflé
Papillote de xai de llet amb verdures i bolets
Costella de vaca seleccionada amb guarnició

Les Postres...
Ying-Yang
Llima-Llima
Postres a escollir
(Pastís Red Velvet, pastís de formatge al vapor, Carrot cake,
copeta d’escuma de crema catalana, copeta de xocolata amb textures,
Mini babà al rom i gelat de nata)

Refrescs, vermut i Fino/Manzanilla
Cervesa Inèdit
Els còctels de l’Impur
Vi blanc Jubany – Vibrant – DO Costers del Segre
Vi negre Jubany – Rouge – DO Conca de Barberà
Cava Torelló Brut Nature
Servei de cafès i infusions
Privatització de l’espai fins a les 23:30h*

Proposta Menú PUR

A Taula per compartit...
Anxoves reserva de Cantabria sobre stracciatella i ametlla garapinyada
L’amanida PUR de temporada
Bolets saltejats amb ou ferrat
Cabdells a la brasa amanits
Espardenyes a la brasa amb cansalada amb el seu suc
Gamba vermella a la planxa
Foie a la brasa sobre ceba escalibada amb el seu brou
Costella de vaca a la brasa amb verdures

Les Postres...
Maduixes del dia amb nata i sucre
Flam de nata amb nata
Pastís de formatge al vapor i melmelada de tomaquet
Pa amb xocolata cruixent farcit de xocolata, oli i sal
Refrescs, vermut i Fino/Manzanilla
Cervesa Inèdit
Els còctels de l’Impur
Vi blanc Jubany – Vibrant – DO Costers del Segre
Vi negre Jubany – Rouge – DO Conca de Barberà
Cava Torelló Brut Nature
Servei de cafès i infusions

Privatització de l’espai inclosa als menús
Servei de migdia fins a les 17:00h amb un mínim de 30 persones
Servei de vespre fins a les 23:30h amb un mínim de 30 persones
Servei exclusiu de cocteleria
Música ambient personalitzable a gust del client
Pantalla Kauber i projector Epson FB-G7900
Els podem oferir la possibilitat de diferents propostes musicals si ho desitgen
( DJ, música en viu etc.. )
A partir de les 23:30h poden quedar-se compartint l’espai amb d’altres clients
A partir de les 23:30h...
Dret exclusiu dels nostres bàrmans
(Servei de 2 bàrmans amb un mínim de 30 persones)

La gastronomia és fonamental per
aconseguir que un esdeveniment
o celebració es mantingui al record

Ens acompanyeu a deixar
volar la imaginació?

Ptge de la Concepció, 11
08008 Barcelona
T 931 701 770
info@purbarcelona.com

