
 

 

EVENTS MAS BLANC 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aperitiu  

 

Canapè de formatge i salmó 

Canapè de paté de fines herbes 

Canapè de mousse d’ànec 

Canapè de pebrot amb anxoves 

½ Sandwich vegetal 

½ Sandwich de sobrassada i mel 

½ biquini 

Tartaleta de full amb enciam i ou de guatlla 

Pop a la brasa en daus 

Mini llesca amb tomàquet i pernil salat 

Mini llesca amb tomàquet i bull blanc 

Mini llesca amb tomàquet i bull negre 

Mini llesca de xoriç i formatge 

Croquetes 

Calamars a la romana 

Begudes; vi, aigua, cava i refrescos 

 

Preu de 22 € per persona 

 

 

 



 

 

MENÚS CASAMENT 

 

  APERITIU DESGUSTACIÓ  

Esqueixada de bacallà  

Amanida de contrastos 

Entremès  

Croquetes de carn d’olla 

Patates d’Olot  

 

 SEGON   

Llenguado amb dos gambes llagostineres 

 

Pastis de noces 

  

     

       

  Pa, vi, aigua, cava i cafè   

32€ iva inclòs 

 

 



 

MENÚS CASAMENT 

 

APERITIU  

Canapè de formatge i salmó 

Canapè de paté 

Canapè formatge i pernil dolç 

Canapè de pernil salat 

Canapè vegetal 

Olives 

Patates fregides 

Truita de patates 

Daus de formatge 

Bunyols de bacallà 

Calamars a la romana 

Croquetes  

Begudes en l’aperitiu: vermut, cava, refrescos i vi. 

 

SEGON 

Jarret de porc 

 

Pastis de noces 

Begudes en el menú: vi blanc, vi negre, aigua, gasosa, cava i cafè 

 

36€ iva inclòs 



 

MENÚ CASAMENT  

 

APERITIU  

Canapè de formatge i salmó 

Canapè de paté 

Canapè de pernil dolç i formatge 

Canapè de pernil salat 

Olives 

Truita de patates 

Bunyols de bacallà 

Begudes en l’aperitiu: vermut, cava, refrescos i vi. 

 

PRIMER  

-Vi blanc La Sala - 

Suquet de rap 

Sorbet de llimona 

 

SEGON  

-Vi negre La Sala - 

Melós de vedella 

Pastis de noces  

 

Com a begudes també inclou aigua, gasosa, cava i cafè  

42 € iva inclòs 



 

MENÚS CASAMENT 

APERITIU  

Canapè de formatge i salmó 

Canapè de paté 

Canapè de pernil salat 

Canapè formatge i pernil dolç 

Calamars a la romana 

Olives 

Patates braves 

Truita de patates 

Daus de Formatge 

Empanadillas de tonyina 

Croquetes 

Begudes en l’aperitiu: vermut, cava, refrescos i vi. 

 

SEGON  

Cabrit arrebossat 

 

Pastis de noces masini 

 

Com a begudes també inclou aigua, gasosa, cava i cafè  

45 € iva inclòs 



 

              

 



 

 

MENÚ INFANTIL  

 

ENTRANT A ESCOLLIR 

 

Macarrons amb bolonyesa 

Canelons casolans   

 

SEGON A ESCOLLIR 

 

Calamars a la romana 

Pollastre arrebossat o planxa 

Bistec amb patates  

 

POSTRES A ESCOLLIR 

 

Gelat de 3 gustos 

Pastis 

 

 

 

Pa, aigua o un refresc 

14,00 € iva inclòs 

 



 

MENÚ CASAMENT 

APERITIU  

Daus de formatge 

Daus de pernil salat 

Olives 

Xips de patates 

Canapè de salmó 

Llagostí amb fil de patata 

Croquetes  

 

PRIMER 

-Vi blanc Marina Blanc - 

Fritada de peix 

(lluç, rap, calamars i una gamba) 

Salsa romesco i/o maionesa 

Sorbet de mandarina 

 

SEGON  

-Vi negre Josep Foraster – 

Rodó de vedella 

 

- Cava Miquel Pons - 
Pastís de noces 

Pa, aigua i cafè  

50,00 € iva inclòs 



 

 

MENÚ CASAMENT 

APERITIU  

Daus de formatge 

Canapè de salmó 

Daus Meló amb pernil ibèric 

Calamars a la romana 

Llagostí amb fil de patata 

Croquetes  

 

PRIMER 

-Vi blanc L’Agaliu - 

Llenguado a la taronja 

Sorbet de llimona 

 

SEGON  

-Vi negre Més que paraules - 

Espatlla de cabrit al forn 

 

- Cava Miquel Pons-  
 

Pastís de noces 

 

Pa, aigua i cafè  

56,00 € iva inclòs 



 

 

MENÚ CASAMENT 

APERITIU  

Pernil ibèric 

Canapè de formatge i salmó 

Canapè de paté 

Canapè formatge i pernil dolç 

Canapè de pernil salat 

Truita de patates 

Daus de formatge 

Bunyols de bacallà 

Calamars a la romana 

Croquetes  

PRIMER 

-Vi blanc L’Agaliu - 

Medallons de rap amb llagostins 

Sorbet de llimona 

SEGON 

-Vi negre Més que paraules - 

Filet al gust (Salsa de bolets o al pebre verd) 

- Cava Miquel Pons - 
Pastís de noces 

Pa, aigua i cafè  

60,00 € iva inclòs 



 

MENÚ CASAMENT 

APERITIU  

Pernil ibèric tallat a la vista 

Canapè de formatge i salmó 

Canapè de paté 

Canapè llonganissa 

Patates chips  

Olives 

Truita de patates 

Llagostí amb fil de patata 

Bunyols de bacallà 

Calamars a la romana 

Croquetes  

 

PRIMER 

-Vi blanc Via Terra - 

Fritada de peix 

(Lluç, rap, gambes i escamarlans) 

Salsa romesco i/o maionesa 

Sorbet de mandarina 

 

SEGON  

-Vi negre Alges - 

Tornedo de vedella amb salsa de bolets 

- Cava Rovellats Premier - 
PASTIS DE NOCES 

Pa, aigua i cafè  

72,00 € iva inclòs 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

El preu del menú inclou: 

- Menú 
- Taules i cadires 
- Vaixella 
- Cristalleria 
- Manteleria 
- Cuberteria 
- Equip de cuina  
- Equip de sala 

 

 

Extres no inclosos en el preu: 

- La carpa per la capacitat adequada 
- Barra lliure 
- Música 
- Flors i decoracions 
- Minutes 
- Cerimònia civil 
- Altres no especificats 

 

 

Formes de pagament: 

- 20% en el moment de la reserva 
- 20% un mes abans de la celebració 
- 30% quinze dies abans de la celebració 
- 30% un cop finalitzat la celebració 

 

Dte. 3% per ser de bodas.net 


