PROPOSTES DE

CÒCTELS

Coctels

PROPOSTA

CÒCTEL

coctel 1

Pernil ibèric amb pa de xapata torrat
i tomàquet
Formatge manxec
Gotet de pinya colada amb encenalls
de pernil d'ànec
Mini brioix vegetal
Variat de quiche
Crunchy de gouda i mel
Crestes japoneses de pollastre
Mini broqueta de llagostins
Croqueta de bacallà
Xurros de patata i salsa brava

35,00 €

POSTRES

Pastisset de llimona
EL CELLER

Refrescs varis
Cervesses y vermouth
VI BLANC RAIMAT CLAMOR
D.O. Costers del Segre
VI NEGRE RAIMAT CLAMOR
D.O. Costers del Segre
CAVA BRUT CINTA PÚRPURA
Juvé & Camps
CAFÈS

Per persona, IVA inclòs

PROPOSTA

CÒCTEL

coctel 2

Assortiment d’ibèrics amb pa de
xapata torrat i tomàquet
Assortiments de formatges, codony
i torradetes
Coctel de pinya i llagostins
amb salsa crevette
Mini briox de salmó fumat
Xopet de mango i foie crocanti
Pa de pita farcida d'ibèric
i ceba caramel·litzada
Broqueta de pollastre amb curry
Xopet de calamar en escabetx
Farcellet de botifarra negra
Croquetes de ceps i foie
Llagostí en tempura

POSTRES

Pastís de tiramisú
EL CELLER

Refrescs varis
Cervesses y vermouth
VI BLANC RAIMAT CLAMOR
D.O. Costers del Segre
VI NEGRE RAIMAT CLAMOR
D.O. Costers del Segre
CAVA BRUT CINTA PÚRPURA
Juvé & Camps
CAFÈS

45,00 €

Per persona, IVA inclòs

Nota:
Aquestes propostes inclouen personal exclusiu i sala privada pel teu esdeveniment

PROPOSTES DE

CÒCTELS

Coctels

PROPOSTA

coctel infantil
CÒCTEL

Mini pizzas
Mini xapata de pernil
Mini xapata de fuet
Croquetes meloses
Truita de patates
POSTRES

Gelat
Refrescs varis
i aigües

19,00 €

Per nen/a, IVA inclòs

Nota:
Aquestes propostes inclouen personal exclusiu i sala privada pel teu esdeveniment

esdeveniment

PROPOSTES DE

CÒCTELS

Coctels

COMPLEMENTA

EL TEU

SERVEI DE BUFETS

Bufet de fideuada

6,00 €

Per persona / IVA inclòs

Bufet d’ous de guatlla amb sobrassada ibèrica
2 unitats persona

4,75 €

Per persona / IVA inclòs

Bufet de formatges

6,50 €

Per persona / IVA inclòs

Bufet d’ibèrics
Inclou: 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
peça de pernil de 8 / 8,5 kg

200 €

tallador / IVA inclòs

450 €

pernil / IVA inclòs
* el pernil sobrant es prepararà per emportar

Bufet de sushis

8,50 €

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 bufet

80 €

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.

esdeveniment

PROPOSTES DE

CÒCTELS

Coctels

COMPLEMENTA

EL TEU

PASTÍS DE CELEBRACIÓ

Cardinal de Nata i Maduixes
i xocolata fondant
Pastís Sacher
Xarop de rom anyell i cafè torrat
Brownie de Xocolata
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

Porció Individual
Pastís de Presentació

6,00 € Per persona / IVA inclòs
25,00 € Pastís de o,5 kg / IVA inclòs
50,00 € Pastís de 1 kg / IVA inclòs
Nota: El pastís sobrant es prepararà per emportar

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

esdeveniment

PROPOSTES DE

CÒCTELS

Coctels

COMPLEMENTA

EL TEU

SERVEIS DE BARRA LLIURE
OPCIÓ A

mínim 15 persones

Primera copa

8,00 €
Segona copa
Combinats amb alcohol

9,00 €
Cervesa

3,00 €
Refresc

2,00 €
Duració 1 hora 30 minuts
Cambrer inclòs
La primera copa ha d’estar contractada per tots els comensals adults
Suplement beguda energética 1,50 €
IVA inclòs

OPCIÓ B

Pressupost tancat

18,00 €
Duració 1 hora 30 minuts
Cambrer inclòs
IVA inclòs

.......
ANIMACIÓ

Dj Professional

500,00 €
Amenització del banquet
1 hora 30 minuts de ball
IVA inclòs

.......
AMPLIACIÓ SERVEI DE DJ & BARRA LLIURE

Servei de DJ

50,00 €

per cada mitja hora / IVA inclòs

Servei de Barra Lliure

9,00 €

per cada mitja hora i persona / IVA inclòs

.......

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

esdeveniment

PROPOSTES DE

CÒCTELS

Coctels

COMPLEMENTA

EL TEU

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

.......
DECORACIÓ

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

.......

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

CONDICIONS I CONTRACTE DE RESERVA

PROPOSTES DE

CÒCTELS

Coctels

Nom:
Cognom:
Adreça:

DNI:

Data Esdeveniment:

El client ha d’estar d’acord amb el que es
detalla a continuació:
PAGAMENTS
• Al moment de la reserva: 300 €
• 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
número 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.
Nota: en cap cas la factura podrà superar els
2.500 € 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
en menys de 60 dies, el total dels dipòsits
rebuts no seran reemborsats.
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

En cas de que la cancel·lació es produeixi
entre 90 i 60 dies, es farà un càrrec
equivalent a un 25% del total dels
serveis contractats.

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

