
LUNCH DE 
NADAL



Piruletes de Cruixent de Parmesà
Montadito de Pernil Ibèric
Barqueta de Formatge de Cabra amb Melmelada de Tomàquet
Broqueta de Pollastre Marinat
Broqueta de Rap i Llagostins
Llagostins amb Cruixent de Patata
Saquets de Formatge i Verdures
Mini McCugat amb Formatge
Degustació de Fideuà
Mandoguilles amb bolets
Tataki de Tonyina amb Salsa de Soja
Croquetes de mar i muntanya

Postre
Buffet de Turrons i neules

Celler
Vi Blanc Murviedro Verdejo Colección
Vi Negre Cepas Viejas Bobal 2013
Cava Brut Reserva
Aigües Minerals i Cafè

Preu per persona
40,00  € + iva

Lunch #1

LUNCH DE NADAL



Piruletes de Cruixent de Parmesà
Montadito de Pernil Ibèric
Barqueta de Formatge de Cabra amb Melmelada de Tomàquet
Broqueta de Pollastre Marinat
Broqueta de Rap i Llagostins
Llagostins amb Cruixent de Patata
Saquets de Formatge i Verdures
Mini McCugat amb Formatge
Degustació de Fideuà
Mandoguilles amb bolets
Tataki de Tonyina amb Salsa de Soja
Croquetes de mar i muntanya
Bufet de formatges
Broqueta de pop amb patata confitada

Postre
Buffet de Turrons i neules

Celler
Vi Blanc Murviedro Verdejo Colección
Vi Negre Cepas Viejas Bobal 2013
Cava Brut Reserva
Aigües Minerals i Cafè

Preu per persona
45,00  € + iva

Lunch #2

LUNCH DE NADAL



Piruletes de Cruixent de Parmesà
Montadito de Pernil Ibèric
Barqueta de Formatge de Cabra amb Melmelada de Tomàquet
Broqueta de Pollastre Marinat
Broqueta de Rap i Llagostins
Llagostins amb Cruixent de Patata
Saquets de Formatge i Verdures
Mini McCugat amb Formatge
Degustació de Fideuà
Mandoguilles amb bolets
Tataki de Tonyina amb Salsa de Soja
Croquetes de mar i muntanya
Bufet de formatges
Broqueta de pop amb patata confitada

Pre postres
Broqueta de fruita 

Postre
Buffet de Turrons i neules

Celler
Aigües Minerals, Vi Blanc Celistia Costers del Sió, Vi Negre Celistia Costers del Segre, 
Cava Brut Reserva
Cafè
Inclou una copa per persona i dj durant dues hores (Per reserves superiors a 150 pax).

Preu per persona
52,50  € + iva

Lunch #3

LUNCH DE NADAL



LUNCH DE NADAL

Oferta gastronòmica adjunta
Muntatge i desmuntatge
Personal de servei
Pàrquing gratuït

El preu inclou

Disk-jockey exclusiu: 350 € + iva (2 hores a 
la sala reservada)
Barra lliure: 10€+iva per persona i hora

Opcions

Els preus no inclouen l’iva.

La reserva es considerarà efectiva a la entrega de la paga i senyal per la quantitat de 250€.

S’abonarà el 60% del total del banquet la setmana anterior a l’event. el 40% restant es farà efectiu el 
mateix dia de l’esdeveniment, aixi com les hores extres del ball i l’augment de la barra lliure.

Formes de pagament: efectiu, taló conformat pel banc i tarja de crèdit o transferència bancària.

És necessari confirmar el número de comensals definitiu amb una antelació màxima de 2 dies.

Exclusivament en casos d’obligada gravetat, l’empresa asumirà el cost dels convidats no presents.

Els horaris pactats entre els contratants i l’empresa, es respectaran dins del marge propi del 
desenvolupament de l’esdeveniment.

Els esdeveniments que es realitzin en diumenge per la tarda i que siguin menys de 40 persones tindran 
un suplement de preu en concepte de personal.

Tots els esdeveniments que es realitzin a l’exterior tindran un suplement del 15 % sobre el preu final.

Els esdeveniments que siguin amb menu lunch o aperitius tindran una duració màxima de 3 h des 
del’hora concertada d’arribada, a partir d’aquesta hora hi haurà un increment per hores extres en 
concepte de personal.

L’empresa disposa d’una assegurança de responabilitat civil, que cobreix totes les instal·lacions, amb 
excepció del parking.

La contratació del banquet en el nostre restaurant, implica l’acceptació d’aquestes condicions.

Condicions Generals

Camí Can Ametller s/n  ·  08195 Sant Cugat del Vallès  ·  Tel. 93 674 91 51
info@canametller.com  ·  www.canametller.com


