Un lloc únic

per un dia
inoblidable

Arribi a Cala Jóncols en
vaixell, mini bus o cotxe.
Gaudiu d’una cerimònia
íntima, on tenim cura fins
al mínim detall

Celebri l’esdeveniment al
jardí de l’hotel sota les
oliveres, junt a la piscina
o bé a la Terrassa interior
del Xiringuito.
Un entorn natural i únic
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Una cuina a l’alçada de cada
esdeveniment, per satisfer
els vostres convidats.
Una àmplia i variada
selección on poder triar el
que millor s’adapta a la
vostre celebració

El nostre restaurant ha estat
reconegut recentment per la
Fundació Dieta Mediterránea

Extres
Barra d’arrossos i fideuas
Barra de formatges de Catalunya
Bufet de Xupitos ( Síndria, meló, gaspatxo…)
Tallador de pernil durant l’aperitiu
Illa D’ostres
Barbacoa de gambes i escamarlans de Roses
Ressopó
Bufet de postres
Font de Xocolata
Pastís nupcial
Qualitat superior de vins i caves
Música en viu
Música festa ( DJ)
Trajecte de Roses o Cadaqués fins a Joncols
amb vaixell
Aperitiu i canapés durant el trajecte
amb vaixell
Servei de monitara de nens
Focs d’artifici
Volada de papallones
Cerimònia a la platja

Aperitiu:
“Augulato” de patates amb foie
Esfèric de tòfona negra
Còctel de guacamole amb escuma de mango
“Dim shun” de carbassa a la seva crema
Macarró de blat de moro amb alvocat
Merengue ibèric farcit de pernil
Torrada d'alga cudium amb angula
Tàrtar de gamba de roses
Nyoquis de tòfona blanca
“Tortina” de formatge
Fals merenga de figa amb festival de verdura
“Cebiche” de tonyina
Brioix al vapor amb maionesa de trufa blanca
Cruixent de gambes
Canastetes d’ous de guatlla amb sorpresa
Pinxos de gambes banyades en salsa curri
Cilindre de patates amb salsa brava
Primer plat servit a taula:
Llamàntol blau de senyoret amb festival dels nostres horts
o Escamarlans amb mandonguilles de bolets
Opcions de segon plat a taula:
Lluç de palangre a l'all negre
o Lletó de Montjoi al romaní
o Filet de l'Albera de 150gr
o Rap al ruibarbre
o Corbina amb festival de verdura de temporada
o Filet de porc ibèric amb encenalls de guitarra
i reducció de vi negre

170 € per persona

Filet de l'Albera de 250gr
o Peix del nostre vaixell Olga, segons temporada

190 € per persona

Postres:
Bombó de xocolata amb cava del mar
Vins i caves: D.O Emporda
Agües: Aigua acabada de fer de Cala Joncols

IVA no inclòs

menú

Abans de l’esdeveniment:
- Atenció personalitzada del nostre responsable d’events
- Degustació del menú amb maridatge, per als nuvis gratuït i els acompanyants
tenen un descompte del 20%
Banquet:
Decoració estàndard:
- Estoballes blanques per a les taules
- Fundes blanques per a les cadires
- Minuta amb el menú triat
- Decoració taules ( pedretes i branca d’olivera)
- Canelobre per espelmes al centre de la taula
- Pedreta personificada a cada cadira amb el nom dels convidats
- Torxes que il·luminen des del lloc de l’aperitiu fins a la zona del banquet.
- En el cas que vostès vulguin portar la seva decoració, tant pel menjador com
pels espais, es cobrarà 1.50€ per comensal
Suplements a tenir en compte:
- Servei de licors a taula : 9€ per comensal
- Altres vins durant l’esdeveniment que no siguin els oferts :
- Opció d’amenitzar l’àpat amb el nostre vi del mar : 6.5€ per persona
- Opció de triar un vi de la nostre carta i s’aplicarà un suplement segons el preu
de carta
- Si prefereix portar el seu vi o cava hi haurà un càrrec per destapament de 8€
per ampolla

Condicions generals:
-El menú mínim és de 150€ per comensal amb un mínim de 60 o l’equivalent
- Barra lliure de begudes mínim 1000€. Tenint en compte que “cubates normals” 6€,
mojito 6€, refrescos i cerveses 2€. Càrrrec de destapament per ampolla 10€
- Reserves a l’hotel mínim 2 nits
- DETALL D’UN CAP DE SETMANA AMB ALLOTJAMENT I ESMORZAR PELS NUVIS EN EL SEU ANY
D’ANIVERSARI
- Es demanarà 1000€ per poder reservar data
- El 50% del total de la proposta de menú 3 mesos abans de la data
- El 50% restant 7 dies abans de l’esdeveniment
- 15 dies abans de la data hem de saber el número total de comensals i una vegada
confirmat , aquests serán els que facturarem.
Cancel·lació:
Es tornarà el 50%, 2 mesos abans de la data, un cop pasada aquesta data es perdrà el
total de l’import.

Contacteu amb el nostre responsable d’events
i rebreu una atenció personalitzada
per organitzar un día especial i inoblidable
michael@calajoncols.com

