comunions 2020

Serveis inclosos
· Cada comunió disposarà d’un saló en exclusiva
· Aquests menús són orientatius; es poden confeccionar d’altres
en el cas que no s’ajustin a les seves necessitats
· Els convidats podran repetir de tot el que desitgin fins a l’hora del cafè.
· Als preus ja hi ha inclòs: les flors, les targetes i les fundes de les cadires.
· Possibilitat de barra lliure a l’hora del ball.
· En comunions a parir de 30 persones, convidem als pares a la prova de menú.
· L’hotel considera com a llista definitiva de convidats la realitzada 48 hores abans.
· La factura s’emetrà sempre segons aquesta llista.
· Disposem de tot tipus de música i actuacions per amenitzar la festa.
· Per a la reserva del saló s’estipula una paga i senyal.
· El pagament de la celebració es realitzarà en efectiu o en xec conformat.
· No dubtin en consultar-nos. Estem a la seva disposició.
· NOVETAT!!! Servei gratuït de “chiqui parc” (diumenges i festius).

Aperitiu

Menú 01

Pintxo de meló amb pernil

Aperitiu de comunió

Blinis amb anxova i pebrot vermell
Blinis de pannacotta amb parmesà i gerds
Canapè de foie amb melmelada de maduixa
Canapè de salmó amb alvocat
“Montadito” de pernil ibèric
Natxos amb salsa de formatge

Amanida de formatge brie
amb pernil ibèric
Cuixa de xai rostida i patates panadera
Pastís de comunió

Croquetes de pollastre
Coca d’escalivada amb formatge de cabra
Mini hamburguesa amb ceba i formatge
Daus de nero arrebossats amb salsa romesco
Calamars a l’andalusa
Bufet de fideuà de ceps
Cassoleta de pollastre amb verdures
Olives farcides
Patates fregides
Refrescs, cervesa, sucs de fruita, bitter, Xerès,
combinats, Martini, Whisky Escocès, cava
Castellblanch

Cafè i carret de licors selectes
Vi blanc i negre Canals Nubiola
Cava Castellblanch Brut
Aigües Minerals

Menú 02

Menú 03

Aperitiu de comunió

Aperitiu de comunió

Farcell de pasta filó de gambes
i bolets amb emulsió de marisc

Suquet de nero amb gambes

Melós ibèric amb Pedro Ximénez
i verduretes fresques saltades

Galta de vedella amb parmentier
de patata i espàrrec verd
Pastís de comunió

Pastís de comunió
Cafè i carret de licors selectes
Vi blanc i negre Canals Nubiola
Cava Castellblanch Brut
Aigües Minerals

Cafè i carret de licors selectes
Vi blanc i negre Canals Nubiola
Cava Castellblanch Brut
Aigües Minerals

Menú 04

Menú especial nens

Aperitiu de comunió

Aperitiu de comunió

Amanida d’alvocat amb mango i llagostí

Macarrons a la bolonyesa
o Canelons casolans

Mil fulles de vedella amb patata confitada
i salsa de Cabernet Sauvignon
Pastís de comunió
Cafè i carret de licors selectes
Vi blanc i negre Canals Nubiola
Cava Castellblanch Brut
Aigües Minerals

Pit de pollastre arrebossat
o Escalopa milanesa
(amb patates fregides)
Pastís de comunió
Refrescs
Aigües Minerals

comunions 2018

