BRASERIA ANIGAMI KM0 2018
Esmorzars i berenars
Esmorzar coffee-break
Esmorzar de forquilla fred
Esmorzar de forquilla brasa

MENÚS, ÀPATS I BANQUETS (de 10 a 250 persones, amb reserva) Festius de Març a Octubre prèvia reserva
5€
8€
10 €

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

Aperitius per compartir
Tapa de formatges d’autor
Fusta d’embotits local
Variat de foies de Cantoni
Taula degustació KM0
Llonganissa del Collsacabra
Patates Braves
Carn del perol

Dinars i sopars

12 €
12 €
14 €
20 €
6€/12€
8€
10 €

Assortir de formatges de producció local amb torradetes. Per a 4 persones.
Variat d’embotits locals del Collsacabra amb pa amb tomàquet. Per a 4 persones.
Assortit de foies de Cantonigròs amb torradetes. Per a 4 persones.
Variat de formatges d’autor amb embotits i foies del Collsacabra amb pa amb tomàquet i torradetes. Per a 4 persones.
Llonganissa del Collsacabra amb pa amb tomàquet. Mitja /sencera. Per compartir.
Plata de patates Braves especials. Per a 4 persones.
Carn del perol artesana del Collsacabra amb pa de pagès. Per 4 persones.

Aperitiu

(Per a sopars cal ser un grup mínim de 20 persones amb reserva prèvia)
8€
Hamburguesa de vedella amb patates fregides, gelat, refresc, aigua i pa. Inclou parc infantil de 14h a 16h SD* Fins a 12 anys
12 €
Amanida d’enciams de colors i fruits secs, botifarra del Collsacabra a la brasa amb patates fregides, postres, pa, vi, aigua i cafè.
16 €
Amanida d’enciams de colors amb formatge de cabra i fruits secs , assortit d’hamburgueses vegetarianes. Pastís de Santiago, pa de
pagès, vi del Priorat, aigua, gasosa i cafè.
16 €
Amanida d’enciams de colors amb formatge de cabra i fruits secs, graellada de carn a la brasa amb all i oli (botifarra, cansalada,
galtes i xai) amb patates fregides. Pastís de Santiago, pa de pagès, vi del Priorat, aigua, gasosa i cafè.
20 €
Amanida d’enciams de colors amb formatge de cabra i fruits secs, entrecot de vedella bruna a la brasa amb patates fregides, trufes
amb nata, pa de pagès, vi de Priorat, aigua, gasosa i cafè
6€
Patates xips, olives arbequines, llonganissa de Vic, formatge del Collsacabra i fruits secs salats amb còctel de cava o refresc

Packs Barra lliure

des de 20 €

Menú infantil
Menú Botifarra *
Menú Vegetarià
Menú Graellada
Menú entrecot a la brasa

Packs Barra Lliure
Pack Infantil
Pack Sobretaula
Pack Festa (Combinats)
Pack Deluxe (Combinats)

20 €
49 €
59 €
89 €

Els packs inclouen tot el necessari perquè el client es gestioni el seu servei de barra lliure. Consulteu packs.
* Aquets servei es realitza sols per dinars.

Inclou 6 ampolles de refrescos de 2l a escollir(1) o 4 ampolles de 1l de suc ecològic a escollir + gots reciclables
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)

(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.

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

ACTIVITATS D’OCI I AVENTURA DEL PARC D’AVENTURA
(Festius de 10h a 19h de març a octubre amb reserva prèvia)
Activitats al Parc d’Aventura del Collsacabra:
Circuit aeroforestal amb línia de vida continua i 14 obstacles + tirolina, circuit de tir amb arc de camp amb 24 dianes 3D dissenyat pel campió del mon
Sebastià Juanola, camp de tir amb arc amb dianes mòbils, circuit d’orientació al bosc adult/infantil, circuit de Rogaine, circuit de Geocaching, circuit de
Slackline, parc infantil amb castell inflable i castell de boles, circuit aeroforestal infantil, granja amb animals, circuit de tirolines, rocòdrom, speedclimbing….
Sistema de tarifes familiar
(grups de 1 fins a 20 persones)
Forfait ½ dia d’activitats
(matí 10h-14h o tarda 15h-19h)
Activitats a escollir
Grup + 20 persones (reserva)
Grup + 40 persones (reserva)
Grup + 60 persones (reserva)

Miniforfait (de 3 a 8 anys)

Forfait infantil (de 9 a 13)
(cal 1 adult participant)

Forfait adult (14 o +)
(cal 1 adult participant)

Forfait 1+1
(1 adult i 1 menor)

Forfait familiar (multi )
(pares i fills sense límit)

10 €

19 €

29 €

33 €

59 €

A partir de 5 €
-10% descompte
-20% descompte
-30% descompte

A partir de 5 €
-10% descompte
-15% descompte
-20% descompte

A partir de 10 €
-10% descompte
-15% descompte
-20% descompte

A partir de 15 €
-10% descompte
-15% descompte
-20% descompte

A partir de 25 €
-10% descompte
-15% descompte
-20% descompte

Activitats per grups amb reserva:








Gimcana Humor Amarillo: Grup mínim de 10 persones, des de 36 € pers
Gimcana d’ingeni i astúcia: Grup mínim de 10 persones, des de 30 € pers
Gimcana de relleus: Grup mínim de 20 persones, des de 50 € per persona
Raid d’aventura: Grup mínim de 10 persones, des de 35 € per persona
Paintball: Grup mínim de 10 persones des de 20 € per persona
Rutes en 4x4 pel Collsacabra: Des de 40 € per persona.
Esports d’aventura al Collsacabra: Ràpel, escalada, espeleologia, barranquisme… Ideal a partir de 10 anys acompanyat. Des de 40 € per persona.

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 l’Oscar 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
 Som aquí: http://goo.gl/jzf66m o posa ANIGAMI al teu navegador.

www.anigamiparc.cat/ dinars-festes-i-celebracions

