MENÚ BUFET
Aquest menú es fa sempre al jardí durant el dia, a la
primavera o l'estiu, si el temps ho permet.
Una opció diferent, informal i divertida . Perquè no?
Les taules van parades només amb les estovalles, coberts i tovallons, aigua i vi
Al mostrador principal del bufet hi trobareu els plats i gots i tot l'assortiment de menjar per servir-vos
vosaltres mateixos
Els convidats podeu seure allà on més els agradi, tot informal, sense protocols

Abans del dinar i desprès de la cerimònia: Tisana, refrescos, cervesa i snaks
•

Amanida de formatge de cabra

•

Assortiment d'embotits locals amb coca de pa amb tomàquet

•

Fideuà

•

Croquetes casolanes de pernil, bolets o altres varietats

•

Broquetes de mini patates d'Olot

•

Gazpatxo

•

Carn a la brasa: botifarra, xistorra, cansalada, pinxo pollastre, xai.

•

Guarnició: Patates a caliu i fesols amb cansalada

•

Pa, aigua, vi i tisana de cava

•

Postra: pastis celebració

•

Cava brut nature

•

cafès, infusions, etc.

TARDA:
Barra lliure i barra de xuxes (3h aprox) i DJ professional inclòs durant tot el casament
Fi del casament aprox 22h.
Hi ha la possibilitat de quedar-se a sopar i dormir a la casa (mínim 40 persones)

PREU ADULTS:

60 €

PREU NENS: 25 €

Cal saber:
•

Oferta basada sobre un grup mínim de 40 persones

•

Casament només de dia. En cas de mal temps, l'àpat es fa dins la caseta de fusta i els plats es
serveixen a taula

•

Es poden modificar els plats del menú

OPCIONAL:
•

Servei de fotògraf amb pressupost a partir de 390€

•

Servei de monitors i castell inflable a partir de 250 € (depèn de les hores i quantitat de monitors)

•

Conjunt musical. Música en directe anys 70-90 (consultar preus) Actuació al jardí- tarda

•

Tallador de pernil professional durant l'àpat

