MENÚ

ESPECIAL GRAN PICA-PICA

A triar entre la següent varietat de tastets i un segon plat.
Es farà el mateix menú per a tothom. Els aperitius al jardí i porxo.

PRIMER de pica-pica. Podeu triar entre el següent:
PICA-PICA - APERITIUS

Preu/pers.

Snaks, xips, olives.

1,20

Triangles de formatge i tacs de fuet

1,80

Taula d’embotits

1,80

Taula d'assortiment de formatges (6 varietats)

3,50

Taula pernil ibèric

4,50

Coca de pa amb tomàquet (acompanyament)

0,70

Croquetes casolanes de pollastre

1,50

Croquetes de ceps

2

Croquetes minis de pernil

1,80

Brandada de bacallà amb culis confitura de tomàquet

3

Tarteleta de poma caramel·litzada, brie i nou

1,80

“Montdito de morcilla” (botifarra negra amb ceba)

1,50

Mini patates d’Olot

2

Patates d’Olot de formatge de cabra i espinacs

2,80

Vol d’amanida de formatge de cabra amb fruits secs

2

Coca de pa amb trinxat d’escalivada i anxova.

2

Canapè de salmó fumat amb tàperes i ou

2

Canapè de patès amb nou

1,50

Canapè de gambes i pinya

1,80

Canapè olivada amb anxova

1,80

Vol-au-vent de sobrassada ibèrica amb pipes

1,80

Patates Braves

1

Xupito gelat de gaspatxo al anet

1,20

Broqueta de llagostins

3,50

Llagostins a la planxa

3

Llagostins al Jerez

3

Tacs de truita de patates

1,50

Musclos de roca al nostre estil

2,80

Musclos marinera

2,80

Fideuà (tastet)

2,20

Pop “ a feira”

4,90

Calamars a la Romana

3,50

Tacs de meló amb pernil

1,80

Broqueta de tomàquet de xerry amb formatge feta
grec, orenga i olives negres

1,50

Broquetes de fruites

1,80

Mini bols d’amanida amb vinagreta de fruits secs.

1,50

Bastonets de pasta de full salada

2,50

Mini brioix amb pernil

2,50

Mini hamburguesa amb ceba i formatge

3

Xarrup de Bloody Mary (porta alcohol)

1,50

Coca dolça amb llonganissa

1,80

Xarrup de crema de carbassa amb encenalls de pernil

1,50

Cullera amb ravioli de pasta fresca amb brandada i
olivada

2,50

BEGUDA DURANT EL PICA-PICA; Refrescos, cervesa i
sangría o sangría de cava (tisana)

Inclòs preu

BARRA LLIURE ABANS DEL PICA-PICA: Refrescos, cervesa,
sangria de cava (tisana)

Inclòs preu

Preu mínim pica-pica: 30 euros.
(No inclou pernil tallat al moment)

PEÇA DE PERNIL, TALLADA AL MOMENT PER UN TALLADOR
PROFESSIONAL
Pesa entre 7,50 i 8,50 Kg
PERNIL

Matança de Segòvia

490 peça

PERNIL Ibèric d' enceball

650 peça

PERNIL Ibèric de gla

890 peça

Coca de pa amb tomàquet per acompanyar el pernil

0,8 €/persona

SEGONS OPCIONALS:
Preu/persona
Arròs (paella mixta o de muntanya o de bacallà)
Platillo de pagès
Garro (codillo) o costellò al forn amb llit de patata i bolets
Tall rodó de vedella amb bolets
Parrillada de carn a la brasa (xai, pollastre, porc, vedella) amb
patata al caliu i allioli
Pollastre amb llagostins
Roast Beef amb compota de poma i farcell ceba
caramel·litzada
Cuixa de xai rostida al forn amb herbetes i allets confitats
Espatlla de cabrit al forn estil de la casa ( una per cap)
Cueta de rap amb muselina d’all sobre llit de patata confitada
Morro de bacallà d’Islàndia al forn amb muselina d’all
Pastis de peix amb salsa de gambes vermelles

POSTRES:

8
8
8
8
10
9
11
14
15
14
14
8

Pastís de celebració artesà

OPCIONAL:
Font de xocolata amb fruites
Buffet de xuxes i crispetes
BERENAR PELS NENS (galetes amb xocolata)

3 € /persona. Mínim 50 pers
2 € /persona. Mínim 50 pers
2 € /persona

BEGUDES:
Vi , aigua i cava brut
Cafè, tallats , infusions, etc.
Xupitos de licor.

ZONA DE BALL AMB BARRA LLIURE 4 h.
PREU FINAL :
Teniu que sumar els imports de cada plat que hagueu triat i afegirhi 25 euros en concepte del pa, postra, begudes, cafès, barra lliure,
servei de cambrers i bàrman, decoració de taules i lloguer del espai
pel ball i cerimònia

MENÚ INFANTIL (menors 12 anys) : 28 euros (preu total)
Si voleu, es pot afegir un primer plat.
Cal saber:
Oferta basada sobre un grup mínim de 80 persones al Rourell i 40 persones a Les Preses
INCREMENT 10% celebracions a Les Preses (grups inferiors a 60 persones)
Si no hi ha ball després del àpat, consultar preus
Barra lliure durant l’aperitiu i el ball (total aprox. 4 h. totals) inclòs en el preu
Increment 15% si es fa tot l'àpat al exterior de la casa (el Rourell) A Les Preses increment 5%
Increment 10% en casaments de tarda-vespre

OPCIONAL:
Lloguer de DJ: aprox. 400 - 450 euros (durant tota la celebració)
servei de fotògraf amb pressupost a partir de 390€
Possibilitat d'allotjament de 50 a 130 persones al Rourell i de 30 a 50 persones a Les Preses
Sopar allotjament i esmorzar :mínim 50 persones al Rourell y 30 persones a Les Preses
Servei de monitors i castell inflable a partir de 250 € (depèn de les hores i quantitat de monitors)
Bales de palla per la celebració, tela de cobertura, altar i senzilla decoració: 150 €
Resopor, tipus bufet , Mitja pensió i/o pensió complerta
Conjunt musical. Música en directe anys 70-90 (consultar preus)

