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MENÚ
Copa de Benvinguda amb Xips Vegetals

Pica-pica (servit a taula)
Pernil Ibèric amb Pa de Coca amb Tomàquet
Bombó de Foie sobre Torradeta amb Poma 
Caramel·litzada
Broqueta d´Ànec amb Pinya Brasejada
Llagostins en Tempura amb Mel Picant
Cullereta de Pop amb Parmentier de Patata

Segon Plat (a escollir)
Medallons de Vedella amb Reducció 
d´Oporto, Ceba Perla i Bolets de Temporada
Suquet de Turbot amb Gambes, Cloïsses i 
Patata Fornera

Pre Postre
Sorbet de Gin-tònic amb Trilogia Afruitada

Pastís de celebració (a escollir)
Sacher, Selva Negra, Massini, Sara, Lemon 
Pie o Tiramisú

Celler
Aigües Minerals, Refrescs i Cervesa
Vi Negre Pradorey Origen D.O. Rivera del Duero

Vi Blanc Vilaclosa D.O. Terra Alta

Cava Parxet D.O. Cava

Cafès i Licors

Preu per persona:
65,00€ IVA inclòs
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CONDICIONS GENERALS
Proposta per a mínim 30 persones.

Obsequi de minutes i siting.

El preu inclou l´Iva, que és d´un 10%.

La reserva es considerarà efectiva a l’entrega de la paga i senyal per una 
quantitat de 200 €.

La resta de l´import de l´esdeveniment s’abonarà 7 dies abans de l’es-
deveniment.

El nombre de comensals només podrà variar en un 15% menys del 
nombre inicial al firmar el contracte, si la variació és superior al 15% se 
cobrarà el 50% del preu del menú seleccionat per comensal que falti.

En cas d’anul·lació, les quantitats entregades no es retornaran. Si la 
celebració s´aplaça, tampoc es retornarà la paga i senyal, ni quedarà a 
compte per la nova data.

És necessari confirmar el nombre de comensals definitiu amb una ante-
lació de 7 dies. Es facturarà en base al nombre de comensals confir-
mats 7 dies abans de l´esdeveniment.

Formes de pagament: Efectiu (quantitats menors a 1.000 €), Trans-
ferència Bancària o Targeta de Crèdit.

Els horaris de migdia seran: entrada de 13 hores fins les 18 hores (hora 
màxima de sortida), i els de tarda, entrada a les 20 hores fins les 01.00 
hores (hora màxima de sortida). Es podrà modificar tan l´horari de sor-
tida com el d’entrada, pactant amb el restaurant aquesta modificació, 
aplicant el suplement establert de 180 € per hora.

En cas de voler l’aperitiu a l’exterior hi haurà un suplement de 5 € per 
persona. En cas de mal temps, es celebrarà a la mateixa sala de l’esde-
veniment.

L’empresa es reserva el dret de variar la Sala de l’esdeveniment per cau-
ses de força major, o per variació del nombre de comensals.

L’empresa disposa d’una assegurança de responsabilitat civil, que cob-
reix totes les instal·lacions, amb excepció del pàrquing.

La contractació de l’esdeveniment al nostre restaurant, implica l’accep-
tació d’aquestes condicions.
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