MENÚ 1
Aperitiu
Fustes d'embotits del Solsonès amb pa de coca
Fideuà
Llagostí bullit
Musclus de l'Avet
Pinxo de meló amb pernil
Xarrup de salmorejo
Morro i orella cruixent
Amanida de formatge de cabra calent
*****
Espatlla de xai al forn amb bolets
o
Orada al forn sobre llit de patata i ceba
o
Confit d'ànec amb pinya caramelitzada
o
Combinat de botifarra i corder del Solsonès a la brasa
*****
Xarrup de llimona
o
Cremós de iogurt amb salsa de maduixes
o
Milfulls de nata amb xocolata fondant
Vi blanc i negre de la casa
Aigües
Preu 28€

MENÚ 2
Aperitiu de l'Avet
Fustes d'embotits del Solsonès amb pa de coca
Croquetes de rostit
Fideuà
Llagostí bullit
torradeta amb escalivada i anxoves
calamarcets saltejats
musclus de l'Avet
Pinxo de meló amb pernil
Xarrup de salmorejo
Morro i orella cruixent
Pop a la gallega
*****
Espatlla de xai al forn amb bolets
o
Pollastre de pagès amb escamarlans
o
Lluç amb llagostins de St Carlos sobre crema de patata
O
Combinat de botifarra i corder del Solsonès a la brasa
*****
Milfulls de nata amb xocolata negre calenta
o
Sorbet de llimona i daus de fruita natural
o
Cremós de iogurt amb salsa de maduixes.
Vi blanc i negre de la casa
Aigües i cafès
Preu 34 €

MENÚ 3
Aperitiu de l'Avet
Fustes d'embotits del Solsonès amb pa de coca
Croquetes de rostit
Fideuà
Llagostí bullit
torradeta amb escalivada i anxoves
Calamarcets saltejats amb favetes
Musclus de l'Avet
Pinxo de meló amb pernil
Xarrup de salmorejo
Morro i orella cruixent
Pop a la gallega
*****
Entrecot de 300gr de vaca del Pirineu a la brasa
o
Canalons de pollastre de pagès rostit amb bechamel de ceps
o
Lluç amb llagostins de St.Carlos sobre crema de patata
o
Pollastre de pagès amb escamarlans
*****
Milfulls de nata amb xocolata negre calenta
o
Sorbet de mango i daus de fruita natural
O
Cremós de iogurt amb salsa de maduixes
Vi D.O. Costers del Segre Raimat Abadia
Vi blanc DO penedès
Aigües i cafès
Preu 38€

MENÚ 4
Aperitiu de l'Avet
Fustes d'embotits del Solsonès amb pa de coca
Croquetes de rostit
Fideuà
Llagostí bullit
torradeta amb escalivada i anxoves
calamarcets saltejats amb favetes
musclus de l'Avet
Pinxo de meló amb pernil
Xarrup de salmorejo
Morro i orella cruixent
Pop a la gallega
*****
Filet de vedella grillé amb oli d'oliva i flor de sal
o
Cuixa de cabrit al forn amb peres
o
Suquet de llom de rap i gamba roja
o
Pollastre de pagès amb escamarlans
*****
El tradicional Pijama
o
Milfulls de nata amb xocolata fondant calenta
o
Sorbet de mango i daus de fruita natural
Vi D.O. Costers del Segre Raimat Abadia
Vi blanc DO penedès
Aigües i cafès
Preu 45€

MENÚ 5
Aperitiu Avet
Fustes d'embotits del Solsonès amb pa de coca
Croquetes de rostit
Fideuà
Llagostí bullit
torradeta amb escalivada i anxoves
Calamarcets saltejats amb favetes
Musclus de l'Avet
Pinxo de meló amb pernil
Xarrup de salmorejo
Morro i orella cruixent
Pop a la gallega
*****
Filet de vedella del Pirineu amb salsa Cafè de Paris
o
Llenguado i llagostins amb salsa suau de taronja
o
Espatlla o cuixa de cabrit al forn amb peres
o
Pollastre de pagès amb escamarlans
*****
El tradicional Pijama
o
Milfulls de nata amb xocolata fondant calenta
o
Sorbet de mango i daus de fruita natural
Vi D.O. Costers del Segre Raimat Abadia
Vi blanc DO penedès
Aigües i cafès
Preu 45€

MENÚ 6
APERITIU SELECTE
Fustes d'embotits del Solsonès amb pa de coca
Croquetes de rostit
Terrineta de brandada gratinada
fideuà
Rissoto de ceps
Llagostí bullit
Pernil de Guijuelo amb pa de vidre
Taquets de formatge de cabra i codonyat
Torradeta amb escalivada i anxoves
Calamarcets saltejats amb favetes
mini escamarlans saltejats
Musclus de l'Avet
pinxo de butifarra i cansalada confitada
Taula amb varietat de formatges
Pinxo de meló amb pernil
Xarrup de salmorejo
Montadito de sobrassada i brie
Morro i orella cruixent
Pop a la gallega
Pinxo de mini hamburguesa de vedella i foie
Vermuth blanc i negre, refrescos i cava de la casa
*****
Espatlla de xai al forn amb bolets
o
Orada al forn sobre llit de patata i ceba
o
Confit d'ànec amb pinya caramelitzada
*****
El tradicional Pijama
o
Milfulls de nata amb xocolata fondant calenta
o
Sorbet de mango i daus de fruita natural
*****
Vi D.O. Costers del Segre Raimat Abadia
Vi blanc DO Penedès.
Aigües i cafès i licors
Preu 65€

MENÚ 7
APERITIU SELECTE
Fustes d'embotits del Solsonès amb pa de coca
Croquetes de rostit
Terrineta de brandada gratinada
fideuà
Rissoto de ceps
Llagostí bullit
Pernil de Guijuelo amb pa de vidre
Taquets de formatge de cabra i codonyat
Torradeta amb escalivada i anxoves
Calamarcets saltejats amb favetes
Mini escamarlans saltejats
Mmusclus de l'Avet
Pinxo de butifarra i cansalada confitada
Taula amb varietat de formatges i vins
Pinxo de meló amb pernil
Xarrup de salmorejo
Montadito de sobrassada i brie
Morro i orella cruixent
Pop a la gallega
Pinxo de mini hamburguesa de vedella i foie
Vermuth blanc i negre, refrescos i cava de la casa
*****
Filet de vedella del Pirineu amb salsa Cafè de Paris
o
Llenguado i llagostins amb salsa suau de taronja
o
Espatlla o cuixa de cabrit al forn amb peres
o
Pollastre de pagès amb escamarlans
*****
El tradicional Pijama O
Milfulls de nata amb xocolata fondant calenta Oo
Sorbet de mango i daus de fruita natural
*****
Vi negre d.o. Rioja Pomal Criança
Vi blanc Abadal d.o. Pa de Bages
Cava : Raventos Blanc de blancs ecològic.
Aigües i cafès i licors
Preu 80 €

MENÚ 8
APERITIU SELECTE
Fustes d'embotits del Solsonès amb pa de coca
Croquetes de rostit
Terrineta de brandada gratinada
fideuà
Rissoto de ceps
Llagostí bullit
Pernil de Guijuelo amb pa de vidre
Taquets de formatge de cabra i codonyat
Torradeta amb escalivada i anxoves
Calamarcets saltejats amb favetes
Mini escamarlans saltejats
Mmusclus de l'Avet
Pinxo de butifarra i cansalada confitada
Taula amb varietat de formatges i vins
Pinxo de meló amb pernil
Xarrup de salmorejo
Montadito de sobrassada i brie
Morro i orella cruixent
Pop a la gallega
Pinxo de mini hamburguesa de vedella i foie
Vermuth blanc i negre, refrescos i cava de la casa
*****
Filet de vedella grillé amb oli d'oliva i flor de sal
o
Espatlla o cuixa de cabrit al forn amb peres
o
Suquet de llom de rap i gamba roja
o
Pollastre de pagès amb escamarlans
*****
El tradicional Pijama o
Milfulls de nata amb xocolata fondant calenta
Sorbet de mango i daus de fruita natural
*****
Vi negre d.o. Rioja Pomal Criança
Vi blanc Abadal d.o. Pa de Bages
Cava : Raventos Blanc de blancs ecològic.
Aigües i cafès i licors
Preu 80 €

o

NOTES PER ALS MENÚS:

Degut a l’important treball d’elaboració de l’aperitiu els menús 6, 7 ,
i 8 només els fem per un número mínim de 60 comensals aduTls. En
cas de ser menys i voler l’aperitiu selecte hi haurà un suplement de 10€
per comensal.
Podem fer l’aperitiu al jardí, en aquest cas hi hauria un suplement de
5€ per comensal
Menú infantil, acordarem un menú que pugui agradar als nens, prèvia
consulta dels organitzadors de la festa amb els seus pares.
Els vins i caves són orientatius, podem canviar-los per altres de similars
o bé els que vostès triin abonant la diferència si n’hi hagués.
En els menús 6,7, i 8 , podem substituir el postre per un pastís de
celebració sense cap suplement, en els altres menús hi hauria un suplement de 2€ per comensal.
En l’aperitiu selecte podem afegir opcionalment:
Ostres vives (2,5 € per persona)
Gamba roja de Palamós 3,5€ per persona
Tardor: rovellons 1,50€ per persona

NOTES IMPORTANTS:
-Sota cap concepte es guardaran els preus un any per l’altre.
-El banquet quedarà confirmat en el moment que s’hagi abonat la paga i
senyal convinguda que serà d’un mínim del 5%
-Podem fer una prova del menú, sense l’aperitiu.

Per la prova es cobrarà

el 50% del preu del menú , si bé en cas de contractar el banquet, aquest
import pagat el dia de la prova els serà abonat de la factura final.
-Si no són més de 100 persones el restaurant podrà atendre clients externs.
Si volen exclusivitat haurien d’abonar 3.000€
-Hi ha la possibilitat de fer al jardí la cerimònia civil per 250€, els honoraris
del jutge de pau a banda que són d’uns 200€ aproximadament.
-La resta de pagament es farà dos dies abans del banquet mitjançant xec
confirmat pel banc o en metàl.lic.
-Una setmana abans del banquet s’ha de facilitar una xifra provisional orientativa dels comensals. L’última confirmació es farà 3 dies abans . Si hi ha
alguna baixa amb posterioritat s’abonarà el total número de comensals feta
en la última confirmació .
-Aquests menús són orientatius, si ho desitgen es poden modificar una mica.
-Tots els vins i caves es poden modificar a gust del client, amb el corresponent suplement si s’escau.
-Es pot muntar una barra lliure a la sala del ball. El preu serà de 12€ per
persona (el total número de comensals majors de 16 anys), amb whisky de
Malta o similars. La barra lliure durarà fins a dues hores, passades aquestes
es facturaran les consumicions.
-Si el casament és a la nit el ball serà fins a les 3h.
-El servei d’ornamentació floral no és exclusiu del restaurant , però els el
podem facilitar.
-El servei de fotògraf no és exclusiu del restaurant però els en podem facilitar un.
-Música per al ball i l’aperitiu, no hi ha exclusivitat però els podem facilitar
aquest servei.
-En els cas de contractar habitacions els oferim un 10% de descompte sobre
la tarifa habitual i gratuïtat de l’habitació dels nuvis, en dormir i esmorzar.
-als nens de fins a 12 anys els farem un menú infantil especial a un preu de
20€. Aquest preu només és vàlid per als nens, no és vàlid per a persones
adultes que vulguin el menú infantil.
-Els preus són amb IVA inclòs i vàlids per a tot el 2018
-Horari d’atenció als clients: Per tal de coordinar la visita , es prega que
concertin el dia telefònicament al 97.20.89.69 o el 973.29.93.95 amb
Marta Brunet

