1
MENÚS DE GRUPS - RESTAURANT

38,50€
(IVA inclòs)

PICA-PICA
·
·
·
·
·

Croqueta de pernil de Guijuelo
Pa de coca torrat amb tomàquet de penjar
Pissarra d’embotits ibèrics i formatges nacionals
Mini hamburguesa de vedella amb ceba confitada
Coca de recapte

SEGON (a escollir)
· Secret ibèric amb patata al caliu i allioli
· Suprema de lluç al Josper amb patates i verduretes saltejades

POSTRES (a escollir)
· Crema catalana amb carquinyolis
· Mel i mató amb nous
· Pastís de poma i ametlles

.

CELLER

·
·
·
·

Viña Zorzal Chardonnay DO Navarra
Eguía Tempranillo DO Rioja
Cava Mas Pericot
Aigua, refrescs, sucs i cerveses

2
MENÚS DE GRUPS - RESTAURANT

42€
(IVA inclòs)

PICA-PICA
·
·
·
·
·
·
·

Cruixent de llagostí amb romesco
Bunyols de bacallà
Croqueta de pernil de Guijuelo
Pa de coca torrat amb tomàquet de penjar
Pissarra d’embotits ibèrics i formatges nacionals
Mini hamburguesa de vedella amb ceba confitada
Coca de recapte

SEGON (a escollir)
· Galta de vedella glacejada amb salsa de Oporto i tubèrculs fregits
· Llom de bacallà amb samfaina i allioli gratinat

POSTRES (a escollir)
· Crema catalana amb carquinyolis
· Mel i mató amb nous
· Pastís de poma i ametlles

.

·
·
·
·

CELLER
Afortunado Verdejo DO Rueda
Montecastillo Crianza Tempranillo DO Rioja
Cava Mas Pericot
Aigua, refrescs, sucs i cerveses

INFANTIL
MENÚS DE GRUPS - RESTAURANT

26€
(IVA inclòs)

APERITIU
·
·
·
·

Mini entrepans d’embotits i formatges
Patates xips i olives
Mini hamburguesa amb formatge
Croquetes de pernil DO Guijuelo

PRIMER
· Macarrons a la bolonyesa amb parmesà

SEGON
· Escalopa de pollastre a la milanesa amb patates

POSTRES
· Coulant de xocolata amb gelat de vainilla

CELLER
· Aigua, refrescs i sucs

CONDICIONS GENERALS
MENÚS DE GRUPS

· Els menús inclouen:
· Sala privada, a concretar amb el departament comercial en funció del nº
de persones.
· Servei de 2 hores i beguda il·limitada durant el mateix.
· Cambrer cada 17 persones.
· Serveis extres:
· Copes per 8€/copa
· Els horaris d’entrada i sortida es concretaran amb el departament comercial.
· Els preus de menú inclouen l’IVA, que és d’un 10%.
· Per confirmar la reserva és necessària una paga i senyal de 200€ + IVA.
· 7 dies abans de l’esdeveniment s’haurà de tenir el menú escollit i el número
aproximat de comensals.
· 48h abans de l’esdeveniment s’haurà de confirmar el número definitiu de
comensals i es facturarà en relació a aquest número.
· En cas d'anul·lar la reserva, la paga i senyal no es retornarà. Si el motiu
d'anul·lació és per restriccions derivades del COVID19, la paga i senyal es podrà
mantenir per una nova data
· L’empresa es reserva el dret de variar la sala de l’esdeveniment per causes de
força major o per variació del número de comensals.
· L’empresa disposa d’una assegurança de responsabilitat civil que cobreix totes les
instal·lacions amb excepció del pàrquing.
· La contractació del menú de grups de Masia Castellarnau implica la acceptació
d’aquestes condicions.

