PROPOSTES DE

Casaments

MENÚS

POR QUÈ CELEBRAR EL

voﬆre Casament

AL NOSTRE HOTEL?

Perque

comptem amb més de 30 anys
d’experiència organitzant banquets

02

Perque

la barra lliure
i el DJ son gratuïts

04

Perque

podeu portar el fotògraf
que escolliu

06

Perque

us regalem una nit d’hotel
per celebrar el vostre 1er aniversari

08

01

Perque

podeu crear el vostre menú ideal
i tastar-ho de franc

03

Perque

us regalem les minutes, les fundes
de les cadires i la decoració floral

05

Perque

us obsequiem
amb la suite nupcial

07

Perque

tenim habitacions
pels vostres convidats

1 habitació cada 10 comensals per enllaços a partir
de 40 comensals adults.

Perque

tenim un Centre
d’Estètica i Perruqueria

10

Perque

garantim l’èxit del
vostre banquet

09

Perque

podeu disposar de places
d’aparcament gratuïtes

11

Per aquests i altres motius, acompanyem cada any
a moltes parelles en aquest dia tan especial.
A continuació adjuntem les propostes de menús, per un mínim de 40 comensals,
i quedem a la vostra disposició per resoldre els dubtes que tingueu.
Truca o demana cita per veure’ns, us informarem sense cap compromís.

Cerimonia civil

PROPOSTES DE

Casaments

MENÚS

PROPOSTA

INCLOU

Estructura amb cortines vintage
Decoració floral a base de paniculata
i verds varis segons temporada
Mobiliari per cerimònia
Cadires convidats

Disposem 50 cadires
En cas de requerir més, serà sota demanda

Decoració passadís
Carro d’aigües
Estructura photocall
No inclou atrezos

HORARIS CERIMÒNIA CIVIL

Casament de migdia
13 hores
Casament de tarda
19 hores

650,00 €

IVA inclòs

Nota:
En cas de que els centres florals per el banquet siguin de un proveïdor diferent al nostre,
el preu de la cerimònia pot comportar un suplement.

MENÚS
PROPOSTES DE

Casaments

Aperitiu
DE

BENVINGUDA

FRED

Pernil ibèric al tall i pa de xapata amb tomàquet
Tiradet de salmó fumat amb oli d’anet
Amanida de quinoa y edamame
Cremós de mango i foie crocant
Assortiment de canapès selectes
CALENT

Pa de pita farcit amb desmigat ibéric
i ceba caramel·litzada
Llangostí en tempura negre i soja dolça
Croquetes de ceps i foie
Cloïsses amb allada
BUFET

Fideuà negra

Inclou decoració del bufet

EL CELLER

Cava Brut Cinta Púrpura
Juvé & Camps
Vi Blanc i Negre
Cerveses
Refrescs
Martini

.......

Nota:
Aquest aperitiu està inclòs en el preu de tots els menús.

MENÚS
PROPOSTES DE

Casaments

Aperitiu
DE

BENVINGUDA

COMPLEMENTEU EL VOSTRE APERITIU
SERVEI DE BUFE TS

Bufet d’ous de guatlla
Amb sobrassada ibèrica
2 unitats per persona

4,75 €

Per persona / IVA inclòs

Bufet de formatges

6,50 €

Per persona / IVA inclòs

Bufet d’ibèrics
Pernil d’engreix, xoriço ibèric, llom ibèric
i llonganissa ibèrica

11,50 €

Per persona / IVA inclòs

Bufet de pernil d’engreix
Amb tallador a sala

200 €

Tallador / IVA inclòs

450 €

Peça de pernil de 8 / 8,5 kg / IVA inclòs
El pernil sobrant es prepararà per emportar

Bufet de sushis

8,50 €

Per persona / IVA inclòs

Bufet d’embotits de la terra

11,50 €

Per persona / IVA inclòs

Bufet de postres
Broqueta de fruita, rebosteria, mini pastís de poma,
mini brownie de xocolata i sorbet de llimona

8,45 €

Per persona / IVA inclòs

Decoració de bufet

80,00 €

Bufet / IVA inclòs

.......

Nota:
Aquest servei s’ofereix a taules a partir de 50 comensals.
En cas de ser menys comensals comportaria un suplement addicional

menu 1

PROPOSTES DE

Casaments

MENÚS

PROPOSTA

APERITIU DE BENVINGUDA

POSTRES

ENTRANT

Sorbet al gust
Pastís Nupcial

Carpaccio de Pinya
Amb salpicó de fruits del mar,
edamame i vinagreta de llimona

EL CELLER

VI BLANC RAIMAT CLAMOR
D.O. Costers del Segre
VI NEGRE RAIMAT CLAMOR
D.O. Costers del Segre

SEGON

Confitat d’Ànec
Sobre cremós de patata i bolets
amb salsa de soja i foie

Cava Brut Cinta Púrpura
Juvé & Camps
Aigües minerals
CAFÈS i LICORS

92,00 €

Per persona, IVA inclòs

menu 2

PROPOSTA

APERITIU DE BENVINGUDA

POSTRES

ENTRANT

Sorbet al gust
Pastís Nupcial

Crêpe farcit de Marisc
Crema freda d’escamarlans
i brots de fulles verdes

EL CELLER

VI BLANC RAIMAT CLAMOR
D.O. Costers del Segre
VI NEGRE RAIMAT CLAMOR
D.O. Costers del Segre

SEGON

Espatlla de Xai
Rostida al forn
amb toc clàssic

Cava Brut Cinta Púrpura
Juvé & Camps
Aigües minerals
CAFÈS i LICORS

100,00 €

Per persona, IVA inclòs

Aquest menú inclou:
Menú casament
Barra lliure i DJ amenització banquet i ball durant 1h 30 minuts
Pastís nupcial de presentació amb figura dels nuvis
Col·locació de detalls y complements per el vostre enllaç
Prova de menú per als nuvis minutes, centres florals
i fundes blanques per les cadires
Espai contractat a disposició durant tot el dia
Suite nupcial per la nit de núpcies
Habitació per el 1º aniversari de casats
Weeding angel

menu 3

PROPOSTES DE

Casaments

MENÚS

PROPOSTA

APERITIU DE BENVINGUDA

POSTRES

ENTRANT

Sorbet al gust
Pastís Nupcial

Ventall de llagostins
Sobre cremós de pèsols i vieires
amb crestes japoneses de verdures

EL CELLER

VI BLANC RAIMAT CLAMOR
D.O. Costers del Segre
VI NEGRE RAIMAT CLAMOR
D.O. Costers del Segre

SEGON

Llom de Bacallà
A la biscaïna
amb saltat de verdures

Cava Brut Cinta Púrpura
Juvé & Camps
Aigües minerals
CAFÈS i LICORS

115,00 €

Per persona, IVA inclòs

menu 4

PROPOSTA

APERITIU DE BENVINGUDA

POSTRES

ENTRANT

Sorbet al gust
Pastís Nupcial

Amanida de Pernil d’Ànec
Amb llangostins, timbal de bolets
i vinagreta de mostassa antiga

EL CELLER

VI BLANC RAIMAT CLAMOR
D.O. Costers del Segre
VI NEGRE RAIMAT CLAMOR
D.O. Costers del Segre

SEGON

Romescada de Medallons de Rap
Amb el seu marisc
i fons de patata fornejada

Cava Brut Cinta Púrpura
Juvé & Camps
Aigües minerals
CAFÈS i LICORS

140,00 €

Per persona, IVA inclòs

Aquest menú inclou:
Menú casament
Barra lliure i DJ amenització banquet i ball durant 1h 30 minuts
Pastís nupcial de presentació amb figura dels nuvis
Col·locació de detalls y complements per el vostre enllaç
Prova de menú per als nuvis minutes, centres florals
i fundes blanques per les cadires
Espai contractat a disposició durant tot el dia
Suite nupcial per la nit de núpcies
Habitació per el 1º aniversari de casats
Weeding angel

menu 5

PROPOSTES DE

Casaments

MENÚS

PROPOSTA

APERITIU DE BENVINGUDA

POSTRES

ENTRANT

Sorbet al gust
Pastís Nupcial

Amanida de Llamàntol
Amb timbal de ventresca i txangurro
i coulis de vichyssase de poma

EL CELLER

VI BLANC RAIMAT CLAMOR
D.O. Costers del Segre
VI NEGRE RAIMAT CLAMOR
D.O. Costers del Segre

SEGON

Espatlleta de Cabrit
Amb moscatell
i graten de patata i pernil

Cava Brut Cinta Púrpura
Juvé & Camps
Aigües minerals
CAFÈS i LICORS

165,00 €

Per persona, IVA inclòs

Aquest menú inclou:
Menú casament
Barra lliure i DJ amenització banquet i ball durant 1h 30 minuts
Pastís nupcial de presentació amb figura dels nuvis
Col·locació de detalls y complements per el vostre enllaç
Prova de menú per als nuvis minutes, centres florals
i fundes blanques per les cadires
Espai contractat a disposició durant tot el dia
Suite nupcial per la nit de núpcies
Habitació per el 1º aniversari de casats
Weeding angel

PROPOSTES DE

Casaments

MENÚS

PROPOSTA

DOS PL ATS

Pasta Bolonyesa o Canelons
A escollir
Escalopines de Pollastre Arrebossades
Amb patates
POSTRES

Esferes de tres xocolates
REFRESCS I AIGÜES MINERALS

25,00 €

Por nen/a, IVA inclòs

PROPOSTA

C O M B I N AT I N FA N T I L

Escalopines de Pollastre Arrebossades
Amb patates i boquet de pasta amb tomàquet
POSTRES

Esferes de tres xocolates
REFRESCS I AIGÜES MINERALS

20,00 €

Por nen/a, IVA inclòs

Aquest menú inclou:
Menú casament
Barra lliure i DJ amenització banquet i ball durant 1h 30 minuts
Pastís nupcial de presentació amb figura dels nuvis
Col·locació de detalls y complements per el vostre enllaç
Prova de menú per als nuvis minutes, centres florals
i fundes blanques per les cadires
Espai contractat a disposició durant tot el dia
Suite nupcial per la nit de núpcies
Habitació per el 1º aniversari de casats
Weeding angel

casament

PROPOSTES DE

Casaments

MENÚS

COMPLEMENTA EL TEU

HORA D’ESCOLLIR EL VOSTRE SORBET

Llimona
Mandarina
Gerds
Mojito
Vainilla Bourbón
Màlaga amb panses

.......
HORA D’ESCOLLIR EL VOSTR PASTÍS NUPCI AL

Cardinal de Nata i Maduixes
Amb xocolata fondant
Pastís Sacher
Xarop de rom anyell i cafè torrat
Pastís Selva Negra
Bescuit de xocolata amb nata i encenalls de xocolata
Pastís de Llimona
Pa de pessic amb crema lleugera de llimona
Pastís Massini
3 gustos de trufa, nata i rovell d’ou cremat

.......

PASTÍS DE PRESENTACIÓ

De 1 Kg per realitzar el tall inclòs

.......
A LT R E S S E R V E I S

Assortiment de Mini Entrepans Freds
diferents entrepans per finalitzar el ball

5,50 €

Per persona / IVA inclòs

Xocolata amb Xurros
per finalitzar la festa

5,75 €

Per persona / IVA inclòs

Candy Bar
per endolcir el ball

175,00 €

Per candy bar / IVA inclòs
Inclou muntatge i decoració

.......

casament

PROPOSTES DE

Casaments

MENÚS

COMPLEMENTA EL TEU

AMPLIACIÓ SERVEI DE DJ & BARRA LLIURE

Servei de DJ

50,00 €

Per cada mitja hora / IVA inclòs

Servei de Barra Lliure

8,00 €

Per cada mitja hora i persona / IVA inclòs

.......
DECORACIÓ

Centres florals inlòs
Minutes per les taules inclòs

Fins a 200 unitats a una tinta amb format minutes hotel

Fundes blanques inclòs
Llaç de cadira

1,10€
Unitat

Floristeria Oliveras
Carrer del Nord, 62, 08221 Terrassa, Barcelona
937 83 39 27
.......

CONDICIONS I CONTRACTE DE RESERVA

PROPOSTES DE

Casaments

MENÚS

Nom:
Cognom:
Adreça:

DNI:

Data Esdeveniment:

El client ha d’estar d’acord amb el que es
detalla a continuació:

equivalent a un 25% del total dels serveis
contractats.

PAGAMENTS
• Al moment de la reserva: 600€
• El dia de la prova de menú: 600€
• A tres dies de l’esdeveniment s’haurà
d’abonar la resta pendent del total
de la factura
A efectes de facturació amb 72 hores
d’antelació:
• Es considerarà contractat l’últim
numero de comensals indicats a
l’hotel
• En cas de canvis, en els plats
escollits des d’un principi, comportarà
un càrrec del menú escollit i/o del
canvi realitzat.

En cas de que la cancel·lació es produeixi
en menys de 60 dies, el total dels dipòsits
rebuts no seran reemborsats.

Nota: en cap cas la factura podrà superar els 1.000 €
en efectiu en el pagament de la factura. Per una
major seguretat, s’haurà de realitzar una transferència bancaria.

CANCEL·LACIONS
En cas de que la cancel·lació es produeixi
entre 180 i 90 dies, es farà un càrrec
equivalent a un 15% del total dels serveis
contractats.
En cas de que la cancel·lació es produeixi
entre 90 i 60 dies, es farà un càrrec

ALTRES
L’hotel es reserva el dret de canviar la
ubicació dels esdeveniments que es celebrin
a l’aire lliure per motius climatològics.
En cas de que es produeixi algun retràs en
els horaris especificats a l’arribada dels
convidats i/o homenejats i aquests alteri
l’horari dels serveis contractats procedirem
a cobrar un suplement pel servei.
L’hotel no es fa responsable de la pèrdua
o deteriorament dels objectes, valor o
material que es deixin dipositats en els
salons.
El client es farà càrrec de qualsevol
desperfecte, trencament o altres de l ‘hotel.
Les parts que es sotmeten expressament a
la jurisdicció i competència dels Jutjats i
Tribunals de Barcelona, amb renuncia a
qualsevol altres si hi fos.

Conformitat Client:

Rambleta Pare Alegre 98, 08224 Terrassa, Barcelona
T. (+34) 93 736 73 28 | T. (+34) 93 733 33 00 | F. (+34) 93 733 73 18
convenciones@hoteldoncandido.com

