
 

DIES I HORARI PROMOCIÓ OLOTx2 (2x1 en menú concret): 

o Divendres 14 de febrer i dissabte 15 de febrer sopar: Entrada de 20:00 a 
20:30 h. 

o Dissabte 15 de febrer i diumenge 16 de febrer dinar: Entrada de 12:50 a 
13:20 h. 

 

CONDICIONS:  

▪ Les places són limitades. S’habilitaran solament dos menjadors per a la 
promoció. 

▪ No grups superiors a 6 persones.  

▪ Els horaris són els establerts a la reserva. Pel no compliment dels 
horaris, el restaurant es reserva el dret a anul·lar la reserva. Hi haurà un 
sol torn.  

▪ El preu de 32,50€ és cada dos persones, no s’aplicarà el 50% de 
descompte en altres casos. 

 

MÈTODE RESERVA: 

1) Les reserves es faran, ÚNICAMENT, a través de correu electrònic a 
l’adreça olotx2@laquintajusta.cat per ordre d’arribada a partir del 
dilluns 27 de gener a les 10h 00. 

2) S’enviaran les condicions a través d’un correu automàtic de resposta.  

3) En menys de 24 hores. Rebrà un correu amb el número de reserva i 
enllaç directe per fer el pagament avançat de la reserva des de la nostra 
página web. 

4) Disposaran de 48 hores per fer efectiu el pagament de la pre-reserva. 

5) El Restaurant La Quinta Justa, en un termini de 48 hores, els confirmarà 
que el seu pagament hagi estat acceptat. Juntament amb un val 
descarregable per a presentar al restaurant el dia de la promoció. 

 

mailto:olotx2@laquintajusta.cat


 

 

MENÚ OLOT X 2 

Mini panet de fajol amb piumoc. 

Cornet de farro de Bianya amb formatge xiroi de la Xiquella amb codony. 

Dau de tonyina marinada amb caviar d’albergínia. 

Escudella amb terrina de ”farinetes” de  farro, fajol i fesols amb  

encenalls de fetge d’ànec.  

Suprema de turbot salvatge amb arròs de romesco i allioli d’alls negres. 

Mar i muntanya de costella amb parmentier trufat de llamàntol  

amb salsa de ratafia. 

 Xuixo de crema de ratafia d’Olot amb gelat de iogurt de la Fageda  

i tortell d’Olot. 

Petites bogeries volcàniques.  

 

Aigua 1/2l (Vins i altres begudes a part) 

Pa de Forn de Llenya dels Hostalets 

 

 Preu.- 32,50 € 


