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Sopa de farigola amb rovell i anxova de l’Escala

Sopa de farigola amb rovell i anxova de l’Escala

37

31
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Sopa de farigola amb rovell i anxova de l’Escala

51
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110,50

116

111,50
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121

121,50
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153,50

135,50
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29,50 € p/p

19 € p/p

18,50 € p/p

18,50 € p/p

18 € p/p

17 € p/p

14,50 € p/p

15 € p/p

18 € p/p

18 € p/p

19 € p/p

22,50 € p/p

22,50 € p/p

24,50 € p/p

26,50 € p/p

27 € p/p

29 € p/p

30,50 € p/p

15,50 € p/p

16 € p/p

17,50 € p/p

23 € p/p

24 € p/p

25 € p/p

31 € p/p
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Blau Cel Ecològic | D.O. Tarragona | Celler 9mes
Mi Mamá Me Mima | D.O. Rías Baixas | Celler Don Olegario
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Es podran escollir 3 de la llista següent:

•  «Donuts»
•  Xuixos
•  Assortit de bunyols
•  Entrepans variats
•  Coca de ratafia
•  Broqueta de fruita

5,80
2,50
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La prova del menú serà gratuïta pels nuvis i 4 acompanyants per un banquet de mínim 80 
convidats. Per banquets de menys de 80 convidats, la prova només serà gratuïta pels nuvis

Disposem de menús especials aptes per intoleràncies alimentàries i vegetarians

Regalem als nuvis una estada d’una nit a l’Hotel Balneari Termes Orion 4 **** amb l’esmor-
zar, l’accés al Circuit termal del Balneari i dues entrades a Magma Centre Lúdic Termal

Preus especials d’habitacions per als convidats, segons disponibilitat

Servei de mainaderes segons disponibilitat. Preu a convenir

Podeu portar els fotògrafs, músics o Dj’s que escolliu per a la cerimònia i el banquet. 
Si cal, us podem assessorar

Per a l’organització de les cerimònies civils disposem d’un espai exterior. 
Preu per a l’adequació de l’espai 480 € 

La decoració floral no està inclosa. Els espais es poden decorar al vostre gust. Si ho desitgeu 
podem posar a la vostra disposició l’assessorament expert d’un professional

El pernil ibèric de l’aperitiu serà tallat al moment, 
sempre que hi hagi més de 60 convidats adults

En confirmar la reserva del banquet es cobrarà una paga i senyal de 1.000 € 
que seran descomptats de l’import final

El pagament del banquet es preveu de la forma següent:

• 50% del total 20 dies abans de la data prevista junt 
amb una previsió aproximada del nombre de convidats

• La resta l’endemà del casament

10 dies abans de la data prevista cal comunicar el nombre definitiu de convidats

Les societats d’autors cobren un import mínim de 245,32 € per a 75 convidats. 
Per a 100 convidats, 274,13 € i per a 150 convidats, 334,97 € 

Aquests imports només s’afegiran a la factura si el banquet inclou ball o música 

Preus vàlids fins el 31/12/2022

Tots els nostres preus inclouen l’IVA del 10% .
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