Tots els menús inclouen la festa amb
barra lliure i DJ

Preus per esdeveniments celebrats dins l’any 2020

Què us oferim?
Cases de colònies en exclusiva
Paquet complert que inclou l’aperitu, el menú, la festa
amb barra lliure, el Dj i l’espai per a la vostra cerimònia
civil (a partir de 80 adults)
Menús propis pensats i creats per a celebracions
Tastet per a 6 comensals
Flexibilitat i allotjament amb esmorzar per als vostres
convidats
Tracte proper i amb compromís

Les Tallades
Vilanova de Sau
Carpa amb aforament
de 220 places
Allotjament per a
220 persones
Amplis espais exteriors i
bosc propi
Espectaculars vistes del
Collsacabra
Espai per a cerimònia
civil
Habitacions amb bany
interior
Varietat de menús

Carta d’aperitius
Copa còctel de benvinguda amb pètals de rosa
Coca de pa de Folgueroles amb pernil serrà
Coca de pa de Folgueroles amb llonganissa de Vic
Taula temàtica de formatges amb selecció de pans
i melmelades artesanes
Taula d’embotits de la comarca
Cullereta de musclos amb la seva vinagreta
Copa amb sopeta de meló i cruixent de pernil a l’aroma de llima
Torradeta d’escalivada i anxova
Mossec de poma caramelitzada amb pernil d’ànec,
foie i sal de l’Himàlaia
Assortiment de mini cons d’humus, alvocat i gamba
Barca de rissotto de ceps amb oli de tòfona i parmesà
Copa d’escuma de poma golden amb cruixent de pernil d’ànec
Broqueta de xistorra i pebrot del Padrón
Mini croquetes de pernil
Calamars a la romana casolans
Calamarcets a l’andalusa
Mini hamburguesa mixta amb les seves verduretes i salsa cèsar
Broqueta de llagostí amb salsa romesco
Vol au vent de brandada de bacallà amb flor
Cassoleta de mini mandonguilletes especials de la casa
Pop a la gallega
Buffet de fideuà
Buffet de llagostins cuits
Cullereta de gamba cruixent amb salsa de soja i sèsam
Vaset de gaspatxo
Vaset de crema de carbassa

Menú SAU
Copa de benvinguda
14 aperitius a escollir
*
Entrant a escollir entre:
Carpaccio de pinya amb llagostins i
vinagreta de mòdena
o
Amanida de brots i formatge de cabra
o
Volcà de cocktel de gambes amb sorra de
pernil
o
Esqueixada de bacallà amb salsa romesco
*
Plat principal a escollir entre:
Melós de vedella amb parmentier
o
Confit d’ànec amb fruites del bosc
o
Llom de bacallà amb llit de patata i ceba
*
Xarrup de llimona o mandarina
Pastís nupcial
Cafès i infusions
Celler
Vi negre Viñas de Ijalba
Vi blanc Viñas del Vero
Cava Codorniu 1551
Aigua

115€ adult

La Barra lliure de l’aperitu inclou:
Refrescs:
Coca-cola, Fanta, Trina, Nestea, Aquarius,
Bitter kas, Tònica
Martini’s
Cervesa
Vi de la casa negre amb la taula de formatges,
embotits, i la taula de pernil

La Barra lliure ball:
Refrescs i cervesa
Mojitos
J&B Scotch Whisky
Ballantine’s
Absolut Vodka
Seagram’s Gin
Bombay Sapphire
Beefeater Gin
Martini’s
Rom Bacardí
Rom Cacique
Rom Malibú
Rom Havana Club

Carta Menú infantil
Aperitu escollit
*
Plat principal a escollir:
Macarrons casolans a la bolonyesa
o
Pollastre al forn amb patates
o
Butifarra amb patates
*
Gelat
25€ infant (3-12 anys)
Opció extra pastís: 5€

Altres suplements opcionals
Taula temàtica de pernil Jabugo amb perniler inclòs
Taula de pernil ibèric d’engreix: 7€/persona
Taula de pernil ibèric d’enceball: 8,50€/persona
Taula de pernil ibèric de gla: 12€/persona
Cava Anna de Codorniu:
3€ persona

El preu* del menú inclou.
Menú
Cambrers
Parament
Barralliure
DJ
*mínim 80 comensals adults

No inclou taxa SGAE
(Des de 125€ segons places
contractades

Serveis complementaris:
Allotjament i esmorzar:
20€/persona
Dinar extra
15€ adult
12€ infantil
Contractació de monitor
infantil
150€
I també us recomanem
Decoració
Fotografia
Pastisseria
Espectacles
Mestre de cerimònia

93 431 21 39 – 655 007 027
Correu: david@grupeduca.cat
Webs: www.lestallades.cat
Adreça: c/Buenos Aires, 12-14 baixos
Hospitalet de Llobregat.

