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i molt aviat,…………………. Ospi Rural, Ospi ha adquirit la finca de les Quingles per portar turisme rural i esdeveniments empresarials i particulars

2018
Guanyadors del Cartavi 

· Diariament cuinem el dinar dels seus empleats
2017 Ospi a DENSO Barcelona· Caterings corporatius

Caixabank, Montana…

Catering oficial de la gira de Shakira

· Casaments, aniversaris, festes

2013 Neix Oller esdeveniments             · Reunions, dinars i sopars d'empresa
, Dayco, Tous, CTM, Bastos, Gates….

· Empreses 
Deporvillage….. 2009 Ospi Caterings · Particulars

Campions d'Espanya del Concurs de cuina Pierre Taittinger · Ospi Cafeteria
2007 inici · Ospi Restaurant



Avís per a les persones amb al·lèrgies o intoleràncies consulteu al nostre personal.  Aquest establiment té a disposició dels clients informació dels plats que ofereix

Menú 10é Aniversari
Per taules completes els n stres menús

Menú gourmet 
Entreteniments Per taules completes

Oli, Pa, llonganissa i olives

Per picar Entreteniments

Us proposem una varietat de tapes Oli, Pa, llonganissa i olives

A triar: Menú Tapes Aperitiu Calent

Entrecote de vedella madurat Per taules completes 3 entrants

Espatlla de xai farcida de prunes 1/2 peix

Melós estofat al vi negre Entreteniments 1/2 carn

Bacallà confitat Oli, Pa, llonganissa i olives Prepostre

Burguer de salmó Per picar Postres

Suprema de lluç donostiarra 14 tapes Bodega

Paella marinera Postres a triar Vi blanc, negre o rosat

Arròs negre Bodega Aigües minerals

Arròs de muntanya Vi blanc, negre o rosat Cafès o infusions

Postres a triar Aigües minerals

Bodega Cafès o infusions  iva inclòs

Vi blanc, negre o rosat

Aigües minerals  iva inclòs

Cafès o infusions

60,00 €

iva inclòs

50,00 €

30,00 €



Avís per a les persones amb al·lèrgies o intoleràncies consulteu al nostre personal.  Aquest establiment té a disposició dels clients informació dels plats que ofereix

Entrants Segons

Amanida d'Arengada amb vinagreta de kimxi 18,00 €   Peixos
Ensalada de arenque con viangreta de kimchi

Herring salad Hamburguesa de salmó amb soja i mel 14,00 €   
Canelons de l'àvia amb pols de parmesà i pernil 15,00 €   Hamburguesa de salmón con soja y miel
Canalons de la abuela con parmesano y jamón Salmon burger with soy and honey

Granny's cannelloni with pamesan and ham Suprema de lluç a la donostiarra 19,00 €   
Raviolis de botifarra del perol amb crema de porros 17,00 €   Suprema de merluza a la donostiarra

Raviolis de butifarra del puchero con crema de puerros Supreme hake to donostiarra
Pumpkin beetroot ravioli with cream of leeks Llom de bacallà a la llauna 18,00 €   

Variat de verdures planxa amb formatge i bacón 15,00 €   Lomo de bacalao a la lata
Variado de verdures plancha con queso y bacon Cod loin on can
Varied vegetables grilled with cheese and bacon

Carpaccio de gambes 28,00 €   
Carpaccio de gambas Carns

Prawn carpaccio
Amanida de formatge de cabra i codonyat 13,00 €   Filet de vedella amb salsa cafè de París 26,00 €   
Ensalada de queso de cabra y membrillo Solomillo de ternera con salsa de Café de Paris

Goat cheese salad and quince Beef steack with Paris Coffee sauce
Guacamole amb pernil d'ànec 12,00 €   Porquet cruixent 22,00 €   
Guacamole con jamón de pato Cochinillo crujiente

Guacamole with duck ham Crispy pork
Tàrtar de tonyina vermella 15,00 €   Espatlles de conill rostides al forn 18,00 €   

Tártar de atún rojo Paletillas de conejos asadas al horno
Red tuna tartar Roasted baked rabbit's shoulders

Informa't dels nostres postres 7,00 € 
Els preus dels plats són amb l'IVA inclòs / Los precios de los platos són con el IVA incluido


