Casaments 2023
Menús Exclusius

Benvinguts nuvis, aquí i ara esteu començant a fer realitat el vostre casament somiat
Ens adaptem a l’espai que ens proposeu i també us proposem la nostra selecció
· On us agradaría celebrar el vostre casament?
Un Castell? Una Bodega? Una masia?
· Com sou vosaltres?
· Penseu en un banquet exterior o interior? En un còctel informal, show cooking o un menú a taula?
· Tindreu molts convidats?
· Com voleu fer la cerimònia?
· Podeu fer casaments de migdia o un sopar sota les estrelles…

Expliqueu-nos tot això i més, perquè nosaltres ho podem fer realitat.
Ens fa molt feliços preparar cada casament de manera personalitzada, considerem que una
boda és un acte únic, ja que cada parella és única i diferent.

Interpretem somnis

Amb la unió d’especialistes podem crear un event exclusiu i especial.
Gràcies a tot l´equip de Cal Soler i l´assessorament d’altres col·laboradors, us ajudarem
en tot moment a crear i prendre les desicions més encertades.
Us acompanyarem en tot el que necessiteu. Som una proposta innovadora,
diferent, jove i espectacular.
Podreu decidir la decoració, els centres de taula, l’espai, etc.

Dissenyem el vostre dia de manera integral

Casaments Experience - Disseny integral del vostre dia
Perquè entenem el vostre casament és el gran esdeveniment de la vostra vida!
Tot significa tot !
Innovació i creativitat que deixen l'efecteWowww,
amb la unió de l’espai, gastronomía, decoració i espectacles,
on entrareu en el món de la vostra essència ple de sorpreses i moments inesperats

(Música en viu, espectacles, il·luminació, decoració, màgia, pirotècnia…)
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Les nostres
Cerimònies

Tu Esculls on dir…Sí vull !

Banquet …

Exterior o Interior ?

Quin és el vostre
estil ?

Quin és el vostre estil??

La nostra gastronomía és
de primera categoria

Menú

~

Origen

Aperitiu

Menú Origen
Benvinguda
Abans de la Cerimònia

Refresca’t
Galledes amb aigua, refrescs
nsucs i cerveses

Aperitius Selectes
(inclosos)

—Piruleta de parmesà amb pipes
—Croquetes de bacallà, pollastre i de
nnbolets amb foie
—Cucurull de patates braves
—Brotxeta de gamba en tempura
—Biquini de sobrassada, formatge fresc
i mel / Brie amb pernil ibèric
—Wrap de tonyina
—Ceviche de gamba amb guacamole i
tàrtar de tomàquet
—Minicaneló d´ànec amb crema
de bolets del bosc
—Maqui de salmó amb alvocat i
soja a la mel
—Mini hamburguesa de vedella amb
ceba, bacó i formatge

Aperitiu d’alta gastronomia
(per escollir 3)

—Cullereta de pop amb làmina de
patata
—Tataki de vedella amb verduretes
—Caneló d’albergínia farcit de
tonyina
—Coca de figues amb foie i
oporto
—Ous estrellats amb pernil i foie

Bar Aperitiu
—Cava rosé
—Cava brut nature
—Vi
—Bíter
—Sucs de fruites
—Refrescs
—Vermut
—Aigua
—Sant Francisco
—Corner de galledes amb cervesa :
EeMoritz – Damm – Estrella Galícia

—Gaspatxo de maduixes
—Caneló de vainilla amb xocolata
—Brotxeta de pop amb cansalada
— Pa amb xocolata oli i sal

—Crema de ceps amb ceba cruixent

2 Bufets a escollir
Mirar apartat
“Bufets per escollir”
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A taula

Menú Origen
Primer plat

Segon plat

— Crema freda de pèsols i poma verda amb salpicó
de marisc
— Sopa de tomàquet amb maduixes, gelat
d’alfàbrega, pa cruixent d’olivada amb esfèrics de
mozzarel·la i tàrtar de tomàquet
— Timbal de salmó salvatge, albergínia a la mel,
mini mongetes, ruca, làmines de parmesà amb
gerds, brots tendres i vinagreta balsàmica de lima

—Caneló de melós de vedella amb salsa trufada i
teula de parmesà cruixent (opcional medalló
de foie sup 4€)
—Milfulls de vedella en cistell, farcit de ceba
negra, caneló de pera i fruits secs, parmentier
de bolets i reducció d’oporto
—Esfèric de vedella farcit d’albergínia i carbassó,
eeamb salsa de vi negre

—"Suquet” de lluç i gamba de la costa amb calamar i
espàrrec verd

— Laminat d’ibèric amb parmentier de patata
eetrufada i poma laminada amb salsa de foie

—Cistell de bacallà i salmó salvatge amb formatge
de cabra gratinat, salsa de caviar amb gambes

—Melosets d’ibèric amb risotto i melmelada
eede gerds

—Coca de gambes i foie crocant amb flors de
mango, papaia amb ceba confitada amb una
vinagreta de gerds

—Timbal de xai amb trinxat de la Cerdanya i salsa
vi chardonnay

—Timbal de pasta negra fresca farcit de bolets,
gambes i calamars encebollats amb salsa de
carbassa
— Caneló de carbassó farcit de marisc, cruixent de
chia, brots tendres i gambes
— Llobarro farcit de bolets amb muselina i
espàrrec verd (sup 1,75 €)

—Ànec del Penedès amb dolç de prunes, pinyons
i trinxat de la Cerdanya

Celler
—Vilarnau
—Jean Leon*
—Codorniu
—Mas Comtal
—Sumarroca
—Avgvstvs*
—Pinord
— Juvé i Camps*
-—Pinord
—Torres
—Gramona*
—Freixenet
— Segura Viudas
—Masia Bach
— Rene Barbier
—Parés Baltà*

* Alguns cellers poden incrementar el preu del menú.

— Espatlla de xai al forn amb verduretes i
dolç de prunes
—Filet de vedella amb coulant de patata i
mozzarel·la amb salsa de ratafia
(amb diverses opcions) (suplement: 4 €)

Pastís nupcial

Cafès i Infusions / Licors

Preu (tot inclòs):
150€ (IVA inclòs)

(per escollir)
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Menú

Love

Aperitiu

Menú Love
Benvinguda… Abans de la
Cerimònia

Tastets d’alta gastronomia
(per escollir-ne 4)

Refresca’t
Galledes aigua, refrescs, sucs
mmi cerveses

Aperitius Selectes

—Cullereta de pop amb làmina de
patata

(inclosos)

—Piruleta de parmesà amb pipes
—Croquetes de bacallà, pollastre i de
nn bolets amb foie
—Cucurull de patates braves
—Brotxeta de gamba en tempura
—Biquini de sobrassada, formatge fresc i
mel / Brie amb pernil ibèric
—Wrap vegetal de tonyina
—Pa amb xocolata, oli i sal
—Minicaneló d´ànec amb crema de
bolets del bosc
—Maqui de salmó amb alvocat i
soja
—Mini hamburguesa de vedella amb
ceba, bacó i formatge
—Coca escalivada a la brasa
—Brotxeta tres formatges amb codony
—Albergínia amb mel d’aurò

—Tataki de vedella amb verduretes
i escabetx suau
—Caneló d’albergínia farcit de
tonyina
—Coca de figues amb foie i
oporto
—Ous estrellats amb pernil i foie

Fresh Paradeta
— 2 Amanida a escollir
— Ceviche de gamba
— Copa de tonyina o salmó
alvocat i tàrtar de
tomàquet
— Crema a escollir
— Jardí de verduretes amb
humus o guacamole

2 Paradetes a escollir

Mirar apartat “Bufets
per escollir”.

Bar Aperitiu
—Cava rosé
—Cava brut nature
—Vi
—Bíter
—Sucs de fruites
—Refrescs
—Vermut
—Aigua
—Sant Francisco
—Corner de galledes amb
cervesa :

EeMoritz – Damm – Estrella
Galícia

—Mini coca amb tàrtar de salmó
—Caneló de vainilla amb xocolata

—Brotxeta de pop amb cansalada
—Ravioli de tòfona amb ou de guatlla
—Gaspatxo amb maduixes
—Crema de ceps amb ceba cruixent

Cal Soler· C. de la Torre del Gall · 08798 Sant Cugat Sesgarrigues · 93 899 20 03 calsoler@calsoler.com · www.calsoler.com

A Taula

Menú Love
Sorbet de Cítrics
amb verdures
Segon plat

Pastís nupcial

Cafès i Infusions
Licors

—Caneló de melós de vedella amb salsa trufada i
teula de parmesà cruixent (opcional medalló
de foie sup 4€)
—Milfulls de vedella en cistell, farcit de ceba
negra, caneló de pera i fruits secs, parmentier
de bolets i reducció d’oporto
—Esfèric de vedella farcit d’albergínia i carbassó,
eeamb salsa de vi negre
— Laminat d’ibèric amb parmentier de patata
eetrufada i poma laminada amb salsa de foie
—Melosets d’ibèric amb risotto i melmelada
eede gerds
—Timbal de xai amb trinxat de la Cerdanya i salsa
vi chardonnay
—Ànec del Penedès amb dolç de prunes, pinyons
i trinxat de la Cerdanya
— Espatlla de xai al forn amb verduretes i
dolç de prunes
—Filet de vedella amb coulant de patata i
mozzarel·la amb salsa de ratafia
(amb diverses opcions) (suplement: 4 €)

Celler

(per escollir)

—Vilarnau
—Jean Leon*
—Codorniu
—Mas Comtal
—Sumarroca
—Avgvstvs*
—Pinord
— Juvé i Camps*
-—Pinord
—Torres*
—Gramona*
—Freixent
— Segura Viudas
—Masia Bach
— Rene Barbier
—Parés Baltà*

* Alguns cellers poden incrementar el preu del menú.

Preu (tot inclòs):
150 € (IVA inclòs)
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Menú

Si Vull

Aperitiu

Menú Si Vull
Benvinguda

Tastets selectes
(inclosos)

—Copa de benvinguda:
cava rosat
—Entretenimentsvvariats:
crispetes,xxips,aametlles
salades...

2 Bufets a escollir
Vegeu l’apartat
“Bufets per escollir”.

—Tataki de tonyina marinada amb
soja i gingebre
—Cassoleta de pappardelle a la
carbonara amb ou deguatlla
—Finíssimes mongetes de Kenya amb
encenalls de pernil ibèric, gambes,
foie i vinagreta de vainilla
—Caneló de foie farcit de pera
—Croquetes de ceps amb foie i de
marisc
—Magret d’ànec amb
maduixetes i ceba
caramel·litzada
—Ravioli de trufa negra
— Ou Benedictine

Tastets d’alta gastronomia
(per escollir-ne 4)

— Coca cruixent de gambes amb
oli d’alfàbrega
—Minicaneló de vedella amb salsa
trufada
—Ravioli de foie amb chutney de
poma
—Tagliatelle de sèpia amb romesco
—Coca de foie amb figues
silvestres
—Xopet de pinya colada i
mandarina de Sòller
—Farcellet de mango amb
mascarpone i xopet de
moscatell artesà
—Maki de bacallà d’Islàndia farcit de
festucs amb mussolina i salsa de mel
d’auró
— Lasanya de salmó salvatge farcida
de calamars amb salsa de caviar
— Gamba en ceviche i alvocat amb
crispetes de tomàquetcor de bou
— Saltat de favetes baby amb
xipirons

—Gamba amb quicos i crema
de parmesà
—Caneló de pasta d’arròs farcit de
tahi de verdures i codorniu
—Vieira amb aroma de taronja
—Saltat de favetes baby amb
xipirons
—Caneló de vainilla farcit de
xocolata de Madagascar

Begudes de l’aperitiu

—Cava rosat
—Cava brut nature
—Vi
—Bíter
—Suc de fruita
—Refresc
—Vermut
—Aigua
—San Francisco
—Corner de galledes amb cervesa :
EeMoritz – Damm – Estrella Galícia
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A Taula

Menú Si Vull
Primer plat

Segon plat

—Rap a les tres textures de porros i
tempura d’escamarlà

—Carré de xai marinat amb soja i
sàlvia

—Caneló de melós de vedella amb
medalló de foie i salsa trufada

—Cabrit amb mel i torradeta de
patata i melmelada d’escalunyes

—Niu de finíssimes mongetes de
Kènia amb foie i pernil ibèric a la
vinagreta de vainilla
—Amanida de fruites exòtiques
(mango, papaia, fruits del
bosc) amb foie crocant i
gambes a la vinagreta de
gerds

—Jarret de cabrit amb broqueta de
verduretes
— Rap gratinat amb mussolina d’all
—Filet de vedella
(la nostra especialitat)
Acompanyaments: Risotto verd del
Delta,Tatin de patata i mozzarella,
Caneló de trufa, Trinxat de bacó i
bolets, Poma amb calvados, Rösti de
patata,Farcit de poma i bolets,
Coulant de foie, Entatxonat amb
greix d’ibèric

—Ravioli de gamba a les dues
salses de pesto verd i vermell
—Turbot farcit de bolets amb
vinagreta de pinyons

»Foie: Cruixent o medalló +2 €

—Lassanya de foie a la salsa porto

—Caneló de bou de mar i broqueta
de gambes i vieires amb salsa de
cranc

Salses: De mel d’auró, blanca
de foie, de bolets del bosc, de
vi blanc i vi negre, cafè de
París, de Viña Alberdi

Pastís nupcial
(per escollir)

Celler

Preu (tot inclòs):
175 € (IVA inclòs)

—Vilarnau
—Jean Leon
—Codorniu
—Mas Comtal
—Sumarroca
—Avgvstvs
—Pinord
— Juvé i Camps
-—Pinord
—Torres
—Gramona
—Freixent
— Segura Viudas
—Masia Bach
— Rene Barbier
—Parés Baltà
* Alguns cellers poden incrementar
el preu del menú.

Cafès i infusions - Licors
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Show

Menú Còctel
La Xarcuteria i
Formatgeria

Benvinguda:
Galledes amb refrescs, aigua i
cerveses
Xips de verdures cruixents

Embotits tallats al moment a
màquina (pernil ibèric, botifarra,
fuet, catalana, bull blanc i negre)

Aperitiu

Fresh Paradeta

Vegeu l’apartat

—Mini truitade patata amb salsa
brava
—Minihamburguesa de vedella amb
ceba, tomàquet ibacó
—Brotxeta de gamba en tempura

— Ceviche de gamba

Bar Aperitiu

Brie Cremier – Maratona – Curat tres
llets – Poyoyo de cabra – Tete de
Moine

— Crema a escollir

*

— Jardí de verduretes amb
humus

Picos de pa – Melmelada – Codony

“Bufets per escollir”.

—2 Amanida a escollir
(apartat de bufets /amanides)

— Copa de salmó o tonyina,
alvocat i tàrtar de tomàquet

—Croquetes de Pollastre – Bacallà Bolets amb foie – Marisc

1 Paradeta a escollir

—San Francisco
—Còctel de cava amb fruita

—Aigua
—Cava rosat
—Cava brut nature
—Vi

—Albergínia amb mel d’auró
—Ravioli de tòfona amb ou de guatlla

—Bíter
—Suc de fruita

—Brotxeta de tres formatges amb
codony

—Refresc

—Magret d’ànec amb fruits vermells
—Coca fina d’escalivada a la brasa
—Mini caneló d’anec amb crema de
bolets

—Vermut
—Aigua
—San Francisco

—Maki de salmó amb alvocat i
formatge fresc
—Cucurull de bombó de foie amb
xocolata blanca, gerds i Peta zetas

—Corner de galledes amb cervesa :
EeMoritz – Damm – Estrella Galícia
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Menú Còctel
Bufet de pastissos i dolços
—Xocolata blanca amb
menta i llimona
—Xocolata de Gianduja
amb dolç de llet i coco
—Vainilla amb fruits vermells
—Tiramisú
—Xocalata blanca amb maduixes
—Cheesecake amb préssec d’Ordal
—Golós de xocolata
—Refrescant de llimona
—Maduixes amb nata
—Macarons
—Brotxetes de fruita natural

Cafès i infusions

Show
El Còctel inclou:
—Aperitiu i 3 Paradetes
—Decoració Paradetes
—Centres de flors taules
—Decoració paradetes
—Minutes
—Barra lliure (2,5h)
— Material complet tipus còctel
(50% cadires)
—Tots els serveis detallats a l’apartat
“Serveis inclosos”

Preu (tot inclòs):
154 € (IVA inclòs)

* Alguns cellers poden incrementar

el preu del menú.
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Qüestions

Generals

Bufets exclusius
Xarcuteria

Ous estrellats

Embotits tallats al moment a
màquina (pernil,botifarra, fuet...)
i formatge manxec
acompanyats pa amb tomàquet i
picos.
(pernil ibèric, suplement d’3,00 €)

Amb pernil i encenalls de foie

Arrossos (escollir 1)
—Negre amb calamarcets
—Mar i muntanya
—Carxofes i calamars
—Verdures amb bacallà

Pernil tallat a mà Acompanyat de
pa sucat amb tomàquets, i amb
botifarra de Guardiola i fuet del
Penedès
(pernil ibèric, suplement 3,00€)

Andalús

Fresh bufet

La pasta de la mamma!

(suplement: 3€)
Formatges i cerveses
(4 cerveses d’importació i 4 formatges)

Formatgeria (suplement 2€ )
Cinc varietats de formatges, amb
festucs, confitura de gerds, codony i
assortiment de panets

Pizzes

—Bolets amb foie
—Verd del Delta amb gambes

Amb fumet de crustacis iallioli

Maridatges

montaditos 4 a escollir:
Exemple:
—Ensalada russa
—Guindilla típica basca
—Truita de patates amb salsa brava
—Trinxat d’escalivada amb anxoves

—Quatre formatges
—Sobrassada, tete de Moine i mel
—Quatre estacions
—Ruca amb pernil d’ànec i foie

Risottos (escollir 1)

Amb calamars a l’andaluza i peixet fregit

Fideuà de peix

Taverna basca

Pasta fresca al gust (escollir 3)
(Vongole – Carbonara – Pesto pinyons
– Bolets - Raviata

—2 Amanida a escollir

Xup - Xup
Cassola de cloïsses amb cebeta

Carpaccios
(suplement: 2,00 €)
—Bacallà amb reducció de Mòdena
—Bou amb encenalls de parmesà
—Pop a la gallega
—Gambes amb pesto...

Japonès
(suplement: 2 €)
—Sushi: salmó, tonyina, truita, gamba
—Makis: salmó, tonyina, Califòrnia

—Ceviche de gamba
—Copa de tonyina alvocat i tàrtar de
mtomàquet

La Peixeteria “Planxa”

—Crema de meló amb toc de mojito

—Jardí de verduretes amb humus

—Gamba vermella
—Navalles o Cloïsses

La Carnisseria “ Planxa” (escollir 3)

Barbacoa

—Butifarra —Xistorra —Pollastre —
Franckfurts —Cansalada —Minihamburguesa
—Gamba vermella (+2,00 € sup)
—Cloïsses o navalles (+1,50 € sup)
Salses : Ximixurry - allioli

(suplement: 7 €)
—Broquetes de pollastre amb verdures
—Filet de vedella amb bolets
—Gambes de la costa
—Calamars

(suplement 5€)

El Xiringuito
Patates braves en cucurullamb salsa
especial

La Bunyoleria

Americà

Bunyols de bacallà fets al moment

Minihamburgueses de vedella i
minisalsitxes de Frankfurt
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Bufets Exclusius
Taula d’amanides 100% naturals
(per escollir-ne 2)

—Amanida Cèsar reinventada
(pollastre arrebossat, parmesà,
anxoves i salsa Cèsar)
— Amanida de fulles tendres amb
caramel de botifarró i encenalls
d’idiazabal
— Mozzarella de búfala amb
tomàquet i tapenaded’olives
negres
—Amanida de bacallà i taronja amb
ruca
—Amanida Waldorf
(formatge blau, nous ipoma)
—Amanida d’espinacs amb
maduixots, anxoves i pa
cruixent
— Amanida de canonges, dauets de
poma verda,brie i pinyons amb
vinagreta de gerds
—Amanida de verdures en
tempura i hummus
— Amanida d’esferes de meló cantalup
i escamarlansamb vinagreta de cava
i taronja
—Amanida de favetes i pernil ibèric
amb vinagreta de menta fresca

—Amanida de pernil d’ànec, bolets i
foie amb vinagreta de nous
—Amanida de formatge de
cabra, pera i bacó amb
vinagreta de fruita seca
—Amanida de flors de mango, foie
crocant i gambes amb vinagreta
de gerds

Cremes (escollir 2)
—Meló amb aroma mojito
—Daiquiri de maduixa
—Pinya colada
—Gaspatxo de maduixes
—Crema de Bolets
—Vichyssoise
—Pèsols
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Pastís Nupcial
Pastís nupcial
(per escollir)

—Xocolata blanca amb aroma de
menta i llimona
—Xocolata de Gianduja amb dolç de llet i coco
—Vainilla amb fruits vermells
*
Mousse casolà individual:
—Tiramisú — Xocalata blanca amb maduixes
—Cheesecake amb préssec d’Ordal
—Golós de xocolata - Refrescant de llimona

Bufet de pastissos i dolços
(suplement 3,75€)
—Xocolata blanca amb menta i llimona
—Xocolata de Gianduja amb dolç de llet i coco
—Vainilla amb fruits vermells
—Tiramisú
—Xocalata blanca amb maduixes
—Cheesecake amb préssec d’Ordal
—Golós de xocolata
—Refrescant de llimona
—Maduixes amb nata
—Macarons
—Brotxetes de fruita natural
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Serveis
Serveis inclosos
—Barra lliure 2 i 1/2h
—Decoració bufets i taules banquet
—Aperitiu amb bufets, tastets, alta
mgastronomia i barra de begudes
—Seating plan
—Cafès, infusions i licors
—Prova de tast per a 6 persones
(casaments de més de 90 persones)
—Parella de nuvis al pastís
—Productes de màxima qualitat
— Menús especials per a vegetarians,
vegans,celíacs...
—Material complet necessari pel
tipus del menú escollit
—Reunió personal per definir el menú
— Una persona dedicada als nuvis
durant tot el banquet,
organitzant i coordinant el
casament
—Transport área del Penedès
—Preus garantits i calculats per
estructures de casaments a partir
de 100 persones
(Consultar preus casaments de
menys convidats)

Licors inclosos

Serveis no inclosos en
el preu
Menú Peter Pan ............................................. 50€
Menú Petits (fins a 5 anys)…………….... 25€
Menú adolecest de 15 a 17 anys …70€
Menú Staff (fotògraf, DJ...)....................30€
*No es guardaran els preus d’un any
pernl’altre, es poden incrementar
cada any nsegons el preu de mercat
*Cànon finca escollida
* Es donarà preu final post visita al
fdlloc escollit (Condicions finca,
gftranport, extres…)
*Consultar kilometratge

Muntatge de la
cerimònia

Barra Lliure
GIN: Puerto Indias –Seagrams –
Tanqueray
ROM : Barceló – Legendario –
Bacardí – Habana 7
WHISKY :Cutty Sark -Ballantines

Muntatge de lacerimònia :
—Cadires per 50 pers.
—Catifa
—Taula + estovalla
—Decoració floral
........................................................................... 650

VODKA: Absolut
Entre altres licors…
Aigua –Refrescs–Cervesa – Cava

Prova de tast: En dos dies
Aperitius i bufets : Es farà un cap de setmana a croncretar i assistiran
els nuvis.
* Enviarem els aperitius i bufets inclosos
Prova tast Plats, Pastís :
Els plats estaran escollits prèviament per cada parella a l’entrevista
personal realitzada amb el nostre equip.
· Prova de tast per 6 persones (casaments de més de 90 persones)
· Prova de tast per 2 persones (casaments de menys de 90 persones i
menús especials)
Preu extra comensal a la prova 45,00 € Iva inclòs

Cal Soler· C. de la Torre del Gall · 08798 Sant Cugat Sesgarrigues · 93 899 20 03 calsoler@calsoler.com · www.calsoler.com

€

Decoració Inclosa *

-Bufets o paradetes show cooking.
-Seating plan
-Galledes refresca’t
-Centres de flors taules a escollir

(reunió personal amb el nostre florista Jordi Ferran)

-Minutes
(Possibilitat de personalitzar amb el vostre logo)

Material:
Cadires: Fusta amb coixí
Cristaleria: Categoria Elytium

Cuberteria: Categoria Roma
Vaixella: Categoria Marfil
Estovalles: Catergoria Lino

Serveis Addicionals
Barra del vermut
—Vermut dels diumenges
—Vermut negre i blanc,sifó
—Patates xips, olives farcides,
ametlles torrades
..............................2,50 €/persona

Aigües i fruita
Aigua fresca acompanyada de
diferents fruites tallades
Molt refrescant!
—Llimona i menta
—Poma imaduixa
—Síndria i meló
..............................2,00 €/persona

Còctels

Llimonada casolana
Qui es resisteix a una
inigualable llimonada
casolana?
—Llimonada natural
...........................2,00 €/persona

de

fruita

Còctels de fruita de
benvinguda:
— Síndria amb llima (amb
alcohol o sense)
—Meló amb menta
—Pinya colada
..............................2,50 €/persona

Durant el ball...
— Llaminadures + coca de
forner............................... 100€
— Ensaimades de Mallorca
(4 unitats + xuxes.)
............................................100€
—60 minibroquetes de
fruita + coca.................... 150 €
—Petits fours ..................... 150 €
» cheesecake
» desig dexocolata
» tatin depoma
» brownie dexocolata

A l’hora del café, Petit fours:
-

Roques xocolata 1kg …………. 30 €
Macarons 50u……………………. 40 €
Xocolata – festucs – maduixa –
mmametlla i llimona

Mini hamburgueses amb bacon i
ceba………………………………2,00 € /u
Mini entrepans variats…..1,65 € /u

Barra de gintònics
—1 Bombay Sapphire
—1 Hendrick’s
—1 Bulldog
—1 G’Vine
—1 Gin Mare
—1 Tann’s
Tònica i acompanyaments (regalèssia,
llima, fruita tallada, boles de pebre)
.............................................. 375€
Barra de Còctels (triar 3)
Mojito
Mojito maduixa
Sant Francisco
Caipirinha
Pinya Colada
Sunset Vinyes
Caipiroska
Mai Tai
Blue Hawaii
Preu ……………………………………. 5,00 €/p
Cambrer................................ 150,00 €

1 hora extra de barra lliure
—Hora extra ………..………400 €

