CASAMENT TOT INCLÒS
Aperitiu al porxo o a taula: olives, snaks, tacs de fuet, croquetes
casolanes i patates braves
Acompanyat de tisana de cava, refrescos, cervesa i clares.
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
Arròs caldòs de llobregant (suplement 4€/persona)
Entremesos de marisc

SEGONS:
•
•
•
•
•
•

Arròs (paella mixta o de muntanya o de bacallà)
Peus de porc amb fesols
Filet melòs de porc amb salsa de ceps o salsa al 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)

POSTRES: Pastís de celebració artesà (sabor a escollir)
BEGUDES: Vi , aigua i cava . Cafè, tallats , infusions, etc.
MENÚ ADULTS: 50 €
TARDA:
Espai pel ball fins les 22 h.
Barra lliure (3 h.) inclou mojitos (amb i sense alcohol)

MENÚ INFANTIL : 25 €

Es pot augmentar l’aperitiu e incloure altres productes.
OPCIONAL:
Font de xocolata amb taquets de fruites fresques
Buffet de xuxes i crispetes
BERENAR PELS NENS (galetes amb xocolata i suc)

4 € /persona. Mínim 40 pers
2 € /persona. Mínim 40 pers
2 € /persona

PREU INCLOU:
Espai per a la cerimònia al Jardí de la casa (cadires i altar inclòs) No decoració
Parament taules i servei de cambrers
5 h. (aprox.) en total, de lloguer instal·lacions + 3 h. de ball i barra lliure

Cal saber:
Oferta basada sobre un grup mínim de 40 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 1o% si es fa tot l'àpat al exterior de la casa
Increment 10% en casaments de tarda-vespre
OPCIONAL: Lloguer de DJ: aprox. 450 euros (durant tota la celebració) .
Servei de fotògraf. Pressupost a mida, a partir de 390 €
Possibilitat d'allotjament de 35 a 60 persones màxim
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) concert a l'exterior/tarda

