ÀPATS I BANQUETS – Casaments a la Natura 2017
(de 20 a 150 persones, amb reserva prèvia)
Esmorzars i Berenars
Esmorzar coffe-brake
Esmorzar de forquilla fred
Esmorzar de forquilla brasa
Esmorzar de pagès autèntic

5€
8€
10 €
12 €

Cafès, infusions o suc de fruita + coca del mossèn amb xocolata
Pa de pagès amb tomàquet i embotit o formatge local. Aigua i vi o refresc + cafè
Pa de pagès amb tomàquet i botifarra del Collsacabra a la brasa. Aigua i vi o refresc + cafè
Amanida d’enciam de colors, botifarra del Collsacabra a la brasa amb patates fregides, postres, pa, vi, aigua i cafè

Menú infantil
Menú Graellada

10 €
17 €

Menú entrecot a la brasa

24 €

Complement celebració
(menors/adults)
Servei de barra

10€/15€
gratuït

Hamburguesa de vedella amb patates fregides, gelat, refresc, aigua i pa. Inclou parc infantil de 14h a 16h
Amanida d’enciams de colors i formatge de cabra, fruits secs, graellada de carn a la brasa amb all i oli (botifarra,
cansalada, galtes i xai de Rupit) i patates fregides. Tarta de Santiago, pa de pagès, vi del priorat, aigua, gasosa i cafè.
Amanida d’enciams de colors i formatge de cabra i fruits secs, entrecot de vedella bruna a la brasa amb guarnició de
verdures, trufes amb nata, pa de pagès, vi D.O, aigua, gasosa i cafè
Copa de cava + pastís a escollir + aperitiu (patates xips, olives arbequines, llonganissa de Vic, formatge del
Collsacabra, fruits secs salats) amb còctel de cava i refrescos + taules rodones + tovalles de fil i decoració de taula
Oferim servei de barra sempre que es consumeixi un mínim de 450€

Servei de Càtering

8 € pers

Inclou taules i cadires + espai a escollir (Carpa min x 70 pers- Terrassa min x 40 pers – Sala min x 25 pers)

Dinars i sopars

Cambrer/barman extra

80 €

Cambrer o barman privat extra (un màxim de 4 hores)

20 €
29 €
49 €
59 €
89 €

Inclou 6 ampolles de refrescos de 2l a escollir(1) o 4 ampolles de 1l de suc ecològic a escollir + gots reciclables
Inclou 20 llaunes de refrescos a escollir(1) o cerveses ben fresques i un bol de fruits secs per picar (de 10 a 20 pax)
Inclou 2 ampolles de licor(2) a escollir + copes i gel
Inclou 2 ampolles de licor(3) + 2 ampolles de 2 litres de refresc + gots de plàstic reciclables + gel i llimona (20 aprox)
Inclou 2 ampolles de licor deluxe(4) + 20 llaunes refrescos + gots de tub + gel i llimona (20 aprox)

Packs Barra Lliure
Pack Infantil
Pack Bàsic (Cervesa/refresc)
Pack Sobretaula
Pack Festa (Combinats)
Pack Deluxe (Combinats)

(1) Coca-cola, Coca-cola Zero, Fanta llimona, Fanta taronja, Trinaranjus, Acuàrius. (2) Ratafia Rosset, Orujo herbes, Tequila Cuervo, Bailey’s, Patxaran, Jaguermaister, Whisky Peach, Torres V,
JB, Cutty Sark, Anís del mono. (3) Martinis, JB, Ballantines, Bacardí, Brugal, Seagram’s, Beefeater, Tanqueray, Absolut, Cuervo Gold, Jaguermeister, Ratafia, o Mojito Barcardí. (4) Hendrik’s,
Tankeray 10, Mombasa, Bulldog, Bombay Saphire, Vodka Citadelle, Habana Club 7 anys.
** El grup mínim és de 25 persones.

Avís per a persones amb al·lèrgies o intoleràncies alimentàries: Aviseu en el moment de contractar els menús de les possibles al.lèrgies o intoleràncies.
El nostre establiment té a disposició dels clients informació dels plats que ofereix.

SERVEIS PER A CELEBRACIONS - 2017 (Festius de 10h a 20h de març a octubre)
2017
Espai Celebracions
Decoració floral minimalista
Falcó que porta els anells
Cavall blanc per la núvia
Tirolina pels núvis
Tirolina grup
Fotografia o vídeo professional
Animador o cangur
Animador/Cangur + taller
Lloguer castell inflable
Lloguer parc infantil privat
Lloguer sala interior privada
Lloguer sala + equip audiovisual
Extensió nocturna +21h
Festa privada
Servei DJ amb pista de ball
Duet musical
Banda de rock
Cantautor local
Neteja continua
Servei de Ruc català mecànic
Lloguer d’estufes bolet
Lloguer boteller refrigerador
Servei de cambrer/barman extra
Servei de barra + 21h
Servei de càtering extern
Got reciclable personalitzat

Tarifes
8 € pers
a partir 120 €
300 €
200 €
300 €
5 € pers
350 €
80 €
120 €
120 €
250 €
150 €
180 €
8 € pers
12 € pers
400 €
A partir de 450 €
A partir de 500 €
A partir de 400 €
125 €
350 €
70 €
50 €
80 €
gratuït
8€
2 €/ got

Serveis i continguts
Espai cerimònies i/o espai banquets en privat + serveis comuns.
Decoració floral a l’espai cerimònies. S’hi poden afegir altres coses.
Un falcó apareix del bosc portant els anells.
La núvia apareix del bosc muntada en un cavall blanc espectacular.
La núvia i/o el nuvi apareixen a l’altar volant en tirolina.
Tirolina gegant per a congregar la família i divertir la canalla
Un fotògraf professional x dues hores + edició simple. Podeu ampliar aquest servei…
Animador/cangur a partir de 5 anys i cada 10 nens (5 hores) inclou parc infantil
Monitoratge infantil amb taller de manualitats a escollir (maquillatge, màscares, terrissa, malabars.
Inclou un castell inflable privat pel client durant l’àpat i sobretaula.
Inclou un castell inflable + un castell de boles gegant durant l’àpat i sobretaula privat.
Sala interior amb equip de so domèstic, apte per a 80 persones assegudes o 100 dretes
Sala per a 100 persones dretes amb projector i pantalla + equip de sò interior domèstic
A partir de les 21h s’afegeix sobre cost a l’ús del recinte fins 02h (amb fiança de 500 €)
Únicament en cas de lloguer de l’espai nocturn de 19h a 02h (amb fiança de 500 €)
Dj professional + equip 5000W + 5000W de llum per 4 hores
Un duet musical en directe al bosc per amenitzar la cerimònia
Disponibles vàries bandes locals amb diversos estils musicals
Disponibles vàries veus locals amb diverosos estils musicals
Personal de neteja durant l’esdeveniment
Campionat de rodeo privat, es pot instal·lar al costat de la taula (màxim 3 hores)
Estufa per a exterior amb una càrrega de butà de 5 hores
Nevera professional de barra amb connexió 220v (capacitat 200 llaunes o ampolles)
Cambrer o barman privat de reforç (un màxim de 4 hores)
Oferim servei de barra sempre que es consumeixi un mínim de 450€
Inclou taules i cadires + espai a escollir (Carpa min x 70 pers- Terrassa min x 50 pers – Sala min x 25 pers)

Gots de plàstic reciclables amb impressió personalitzada de record (mínim 200 unitats)

Casaments a la natura - 2017
PER RESERVAR: Podeu trucar al 93 744 72 95 i parlar amb la Maria els laborables de 9h a 13h i de 15h a 18h o amb la Montse els caps de setmana de
10h a 19h. Clar que també podeu enviar un mail a

info@anigami.cat

PER VISITAR L’ESPAI: Dies laborables de 10h a 13h i de 16h a 18h (avisar abans) i caps de setmana del 15 de març al 15 d’octubre de 10h a 19h.
ON SOM I COM ARRIBAR: Som al poble de l’Esquirol (ull, abans es deia Santa Maria de Corcó, és per això que alguns buscadors no el troben...). Estem a
la zona del Collsacabra. Cal anar fins a Vic (sense entrar a la ciutat) i allà prendre l’antiga carretera d’Olot, que també va a Rupit.
Si poseu “Anigami” al GPS o al Google us hi portarà.
En altres paraules:
Des de BCN: Preneu la nacional C-17 fins arribar a Vic. Continueu per la C-25 direcció Girona. Preneu la sortida 183 direcció Roda de Ter. Ja no deixeu aquesta
carretera C-153 fins al Km 18,7 on ens trobareu a la dreta. A la illeta el cartell posa: Les Comes.
Des de GIRONA: Preneu l’eix C-25 direcció a Vic, abans d’arribar a Vic preneu la sortida 183 direcció Roda de Ter. Ja no deixeu aquesta carretera C-153 fins al Km
18,7 on ens trobareu a la dreta. A la illeta el cartell posa: Les Comes.
Des de MANRESA: Preneu l’eix C-25 direcció Girona, a l’alçada de Vic preneu la sortida 183 direcció Roda de Ter. Ja no deixeu aquesta carretera C-153 fins al Km
18,7 on ens trobareu a la dreta. A la illeta el cartell posa: Les Comes.
Des de RIPOLL: Preneu la nacional C-17 direcció a Vic, sense entrar a Vic preneu l’eix C-25 direcció Girona, preneu la sortida 183 direcció Roda de Ter. Ja no deixeu
aquesta carretera C-153 fins al Km 18,7 on ens trobareu a la dreta. A la illeta el cartell posa: Les Comes.
Des d’OLOT: Preneu l’eix C-37 direcció a Vic pel túnel de Bracons, abans d’arribar a Vic preneu l’eix C-25 direcció Girona, preneu la sortida 183 direcció Roda de Ter.
Ja no deixeu aquesta carretera C-153 fins al Km 18,7 on ens trobareu a la dreta. A la illeta el cartell posa: Les Comes.

Des de GOOGLE: http://goo.gl/jzf66m

www.bodaslowcost.cat

