
ESDEVENIMENTS



3, 2, 1...      
STUDIO 66!

L’ Studio 66 és un nou concepte
trencador on menjar es converteix
en tot una experiència.

Doncs aquest Gastrobar & Terrassa
de Lloret de Mar especialitzat en
"Tapes, platets i platillos" de cuina
d'autor ofereix als seus clients una
experiència de pel·lícula.

Tant és així, que el cine s’apodera
de la decoració del local i de
l’equip. Un equip jove però amb
una experiència consolidada.



David Gou,
El persontage principal

David Gou, Xeff i propietari del
Gastrobar és el culpable d’aquesta idea
trencadora.

El seu pas per diferents Hotels de Luxe,
i, sobretot el seu pas durader per
Barriadria (Tickets i Bodega1900)
col·laborant amb Albert Adrià, l’han
dotat d’uns coneixements i una
experiència més que consolidada.

«L’Studio66 s’ha convertit en un
espècie de laboratori gastronòmic on
s’apliquen tècniques apreses fora» diu
Gou.



A escassos metres del Barri de
Pescadors de Lloret de Mar
(Girona), s’alça el nostre
Gastrobar.

Aquest Restaurant amb una
enorme terrassa, es troba en
un punt cèntric de Lloret, però
aïllada de la zona d’oci nocturn.

La posada d’escena està
cuidada al detall:
Focus de cinema, Marilyn,
Batman, Audrey i molts d’altres
fotogrames...

Et faran submergir-te en el món
del Sèptim art.

El local, 
De cinema



Cuina 
d’autor

Producte de temporada
‘’Plats i Platillos’’

Arrossos

Al laboratori de l’Studio 66
treballem amb producte de
temporada i constantment
estem creant plats nous, per lo
que renovem carta
contínuament.

Estem especialitzats en la cuina
d’autor en format de plats i
platillos.

Recentment hem obert la línia
d’arrossos que us deixaran més
que satisfets.



Menús 
per a grups



Menú 66.2
Tots els plats inclosos 

Mini croquetes de pollastre

La Brava 66

Coca de vidre amb tomàquet

Filipino de foie amb xocolata blanca

Calamars tot al vermell

Daus de salmó amb alvocat

Mollete de Wagyu

Llom baix de vedella a la brasa 300gr

Postre:

El Maduixot

S’ha caigut el tiramisú

Inclou: ½ ampolla de vi (Glàrima) o refresc o aigua.



Menú 66 Executiu
Tots els plats inclosos

Pizza del Studio66

Coca de vidre amb tomàquet

Garotes gratinades

Tàrtar de tonyina

Vieiras de pel·lícula

Cassoleta de pop amb allioli de alfàbrega

Ploma Ibèrica a la brasa

Postre:

Cheesecake

El meló del barri

Inclou: ½ ampolla de vi (Glàrima) o refresc o aigua.



Buffet de llaminadures 80,00€

Buffet de bolleria 120,00€

Font de Xocolata 150,00€

Barra lliure : 
- Begudes Standard 16,00€/h.*
- Begudes premium 21,00€/h. *

* Preus per persona i hora

Extres



Projector 70,00€
Pantalla 40,00€
Monitor TV 150,00€
Decoració esdeveniment a partir de 200,00€

Personal Extra:
- DJ 90,00€/hora 
- Animador 80,00€/hora

Extres



Studio 66

Una experiència de 
Pel·lícula.

reserves@studio66lloret.com

608 704 575
972 36 74 75

Avinguda Doctor Fleming, 1
Lloret de Mar (Girona)

mailto:reserves@studio66lloret.com

