MENÚ CASAMENT ECO
Aperitiu a taula: olives, snaks, tacs de fuet, coquetes casolanes
(opció ampliar aperitiu, demaneu el llistat de platets)

A triar un primer i segon plat. Es farà el mateix menú per a tothom.

PRIMERS:
•
•
•
•
•
•
•

Patates d’Olot artesanes amb amanida de bolets i fruits secs
Amanida verda , escalivada i embotits
Amanida de formatge de cabra amb fruits secs i embotits.
Amanida amb bolets, embotits i assortiment de patès.
Fideuà
Entremesos de marisc
Arròs caldòs de llobregant (suplement 4€/persona)

SEGONS:
•
•
•
•
•
•

POSTRES:

Arròs (paella mixta o de muntanya o de bacallà)
Peus de porc amb fesols
Filet melòs de porc amb salda de ceps o salsa pebre
Parrillada de carn a la brasa amb patata al caliu i allioli
Pollastre amb llagostins
Braó al forn amb llit de patates i bolets (codillo)
Pastís de celebració (sabor a escollir) o altre postra

BEGUDES: Vi de la casa , aigua i cava brut
Cafè, tallats , infusions, etc. Xupito de licor.

PREU INCLOU:
•

Espai per a la cerimònia al Jardí de la casa

•

Parament taules i servei de cambrers

•

5 h. (aprox.) en total, de lloguer instal·lacions

MENÚ ADULTS PREU : 30 €
MENÚ INFANTIL: 16 €.

Cal saber:
Oferta basada sobre un grup mínim de 50 persones
Increment 10% si es fa tot l'àpat al exterior de la casa
Increment 10% en casaments de tarda-vespre

OPCIONAL:

Si voleu fer ball desprès del dinar, s’ha d’incloure incloure: Lloguer de 3 h. del local per la festa amb
exclusivitat de la casa i barra lliure: 12 €/ adult o be lloguer espai sense barra lliure: 5 € la hora per adult i 2,50 €/ h per nen
Lloguer de DJ: aprox. 400 - 450 euros (durant tota la celebració)
Aperitiu, pica-pica al jardí: platets del menú + begudes tisanes, refrescos, cervesa, etc: 6 € / adult i 4 €/nen
Servei de fotògraf amb pressupost a partir de 390€
Possibilitat d'allotjament de 35 a 40 persones
Sopar allotjament i esmorzar :mínim 35 persones
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: 180 €
Resopor, tipus bufet , Mitja pensió i/o pensió complerta
Conjunt musical. Música en directe anys 70-90 (consultar preus) Actuació al jardí- tarda segons temporada

