Hotel – Hostal Sport ****
Falset - Priorat

Menús per a casaments 2015- 2016

Hotel-Hostal Sport
Miquel Barceló 4-6 43730 Falset
www.hotelpriorat-hostalsport.com

Menú Hostal Sport 1
Aperitiu
Snacks Salats:
• Copa còctel de benvinguda
• Xips vegetals de verdures variades
• Ametlles Salades
Aperitiu fred:
• Broqueta de formatge amb tomàquet cherry
• Salmorejo cordovès amb encenalls de pernil DO Terol
• Flam de verduretes en truita individual
• Craker amb brandada de bacallà i ciboulette
• Assortiment de carpaccios (a triar-ne un)
§ De vedella amb parmesà
§ De bacallà amb tomàquet i olives negres
§ Peus de porc amb festucs
Aperitius Calent (a escollir 8):
• Brotxeta mixta de carn
• Torradeta amb melmelada de figues i formatge de cabra gratinat
• Coqueta catalana, escalivada i anxova
• Bunyols de bacallà sobre una base de mel
• Ous de guatlla sobre una torradeta amb sobrassada
• Salmó marinat amb vinagreta de cava, mostassa i anet
• Foie mi cuit en torradeta amb melmelada de poma caramel·litzada
• Llagostins de Sant Carles amb salsa romesco
• Croquetes casolanes
• Triangles de bacallà arrebossats
• Botifarró negre amb pebrot punxat
• Cassoletes individuals (a triar-ne un):
§ Pop a la gallega amb parmentier de patata
§ Xipirons, gules i gambetes a l’allet
• Bufet d’arrossos ( a triar un): si es volen els dos son +2.50€ per persona
§ Arròs negre
§ Fideuà
Si es volen més de 8 aperitius, cada aperitiu surt a 1.5€ de més.

Tots els aperitius van acompanyats amb barra de begudes:
*Aigües minerals, sucs de fruita, cerveses i refrescs
*còctel de cava
*Cava i Vi seleccionat

Menú 1
Amanida de roure, gambes i llagostins
a la vinagreta de pinyons
o
Crema de marisc amb gambes i pols de plàcton
***
Filet de vedella escalopat rostit al forn amb Flam de carbassó, mongetes del ganxet
amb llonganissa i farcellets d’espàrrecs salvatges
o
Cuixeta de Xai d’Aranda a l’estil de la casa, patates al forn
***
Sorbet de Mandarina de Sóller amb cruixent de pinya
***
Pastís nupcial:
Maduixetes del bosc amb nata, confitura de maduixa i bescuit gioconda de cacau
***
Cafè i carro de licors
CELLER: Aigües minerals i pa
Vi negre D.O. Montsant
Vi Blanc D.O. Montsant
Cava Brut Nature Vintage, Freixenet
Preu: 99€+10%iva.

QUÈ INCLOU:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aperitiu: 3 snacks, 12 aperitius (a escollir), 1 Buffet (a escollir)
Celler seleccionat amb vins i caves
Les Minutes per la taula personalitzades
Decoració de les taules
Tast de menú per a 6 persones per casament
Material, muntatge i coordinació de l’acte
Nit de noces a la Suite Mansarda per als nuvis (per bodes de 100 convidats, altres
casos consultar).
Servei de Cambrers per a la Barra Lliure de 2h 30’ de durada, després ja es paga a
banda (veure preu de la barra lliure a l’annex)
Personal de sala, cuina i logística
Tast de menú per a 6 persones en bodes de 100 convidats, altres casos consultar.
El Carro de licors clàssic

Menú Hostal Sport 2
Aperitiu
Snacks Salats:
• Copa còctel de benvinguda
• Xips vegetals de verdures variades
• Ametlles Salades
Aperitiu fred:
• Broqueta de formatge amb tomàquet cherry
• Flam de Carbassó en truita individual
• Craker amb brandada de bacallà i ciboulette
• Assortiment de carpaccios (a triar-ne un)
§ De vedella amb parmesà
§ De bacallà amb tomàquet i olives negres
§ Peus de porc amb festucs
Aperitius Calent (a escollir 8)
• Brotxeta mixta de carn
• Cremós de ceps en xarrup
• Torradeta amb melmelada de figues i formatge de cabra gratinat
• Coqueta catalana, escalivada i anxova
• Bunyols de bacallà sobre una base de mel
• Ous de guatlla sobre una torradeta amb sobrassada
• Salmó marinat amb vinagreta de cava, mostassa i anet
• Foie mi cuit en torradeta amb melmelada de poma caramel-litzada
• Llagostins de Sant Carles amb salsa romesco
• Croquetes casolanes
• Triangles de bacallà arrebossats
• Botifarró negre amb pebrot punxat
• Cassoletes individuals (a triar-ne un):
§ Pop a la gallega amb parmentier de patata
§ Xipirons, gules i gambetes a l’allet
• Bufet d’arrossos ( a triar un): si es volen els dos son +2.50€ per persona
§ Arròs negre
§ Fideuà
Si es volen més de 8 aperitius, cada aperitiu surt a 1.5€ de més.

Tots els aperitius van acompanyats amb barra de begudes:
*Aigües minerals, sucs de fruita, cerveses i refrescs
*còctel de cava
*Cava i Vi seleccionat

Menú 2
Amanida de ventresca de tonyina del nord i vieires
***
Filet de vedella
amb escalopa de foie i saltat de bolets del bosc
ó
Tronc de Bacallà confitat a baixa temperatura
sobre crema d’albergínia i tinta de calamar
***
Sopeta d´herbes aromàtiques
amb gelat de préssec de calanda
***
Pastís nupcial:
Pastís Sacher
amb gerds i pa d´or
***
Cafè i carro de licors
CELLER: Aigües minerals i pa
Vi negre D.O. Montsant
Vi Blanc D.O. Montsant
Cava Brut Nature Vintage, Freixenet
Preu: 110€+10%iva.

QUÈ INCLOU:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aperitiu: 3 snacks, 12 aperitius (a escollir), 1 Buffet (a escollir)
Celler seleccionat amb vins i caves
Les Minutes per la taula personalitzades
Decoració de les taules
Tast de menú per a 6 persones per casament
Material, muntatge i coordinació de l’acte
Nit de noces a la Suite Mansarda per als nuvis (per bodes de 100 convidats, altres
casos consultar).
Servei de Cambrers per a la Barra Lliure de 2h 30’ de durada, després ja es paga a
banda (veure preu de la barra lliure a l’annex)
Personal de sala, cuina i logística
Tast de menú per a 6 persones en bodes de 100 convidats, altres casos consultar.
El Carro de licors clàssic

Menú Hostal Sport 3

- Menú Còctel Snacks Salats:
• Copa còctel de benvinguda
• Xips vegetals de verdures variades
• Ametlles Salades
Aperitiu fred:
• Broqueta de formatge amb tomàquet cherry
• Flam de Carbassó en truita individual
• Craker amb brandada de bacallà i ciboulette
• Assortiment de carpaccios (a triar-ne un)
§ De vedella amb parmesà
§ De bacallà amb tomàquet i olives negres
§ Peus de porc amb festucs
Aperitius Calent (a escollir 8)
• Brotxeta mixta de carn
• Cremós de ceps en xarrup
• Torradeta amb melmelada de figues i formatge de cabra gratinat
• Coqueta catalana, escalivada i anxova
• Bunyols de bacallà sobre una base de mel
• Ous de guatlla sobre una torradeta amb sobrassada
• Salmó marinat amb vinagreta de cava, mostassa i anet
• Foie mi cuit en torradeta amb melmelada de poma caramel·litzada
• Llagostins de Sant Carles amb salsa romesco
• Croquetes casolanes
• Triangles de bacallà arrebossats
• Botifarró negre amb pebrot punxat
• Cassoletes individuals (a triar-ne un):
§ Pop a la gallega amb parmentier de patata
§ Xipirons, gules i gambetes a l’allet
•

Buffet de Cremes fredes:
§ Meló amb pernil cruixent
§ Salmorejo cordovès amb oli DOP Siurana

•

Buffet d´Amanides en got
§ Varis enciams en formatge de cabra i tomàquet xerry
§ Mezclum amb gambetes i vinagreta de pinyons

•

Bufet d’arrossos ( a triar un): si es volen els dos son +2.50€ per
persona
§ Arròs negre
§ Fideuà

•

Buffet de carn rostida
§ Mini tournedó al vi del Priorat

•

Buffet de Peix
§ Lloms de Daurada amb llit de patata i ceba confitada

•

Costelles de Cabrit arrebossades

•

Raviolis de Foie amb salsa de ceps

Pre-postre:
Sorbet de Mandarina amb cruixent de pinya
Postre:
Pastís Nupcial
Bomba de xocolata amb vainilla i taronja de Xàtiva
Cafè i carro de licors
CELLER: Aigües minerals i pa
Vi negre D.O. Montsant
Vi Blanc D.O. Montsant
Cava Vintage Freixenet Brut Nature
Preu: 98€ + iva
QUÈ INCLOU:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aperitiu: 3 snacks, 12 aperitius (a escollir), 1 Buffet (a escollir)
Celler seleccionat amb vins i caves
Les Minutes per la taula personalitzades
Decoració de les taules
Tast de menú per a 6 persones per casament
Material, muntatge i coordinació de l’acte
Nit de noces a la Suite Mansarda per als nuvis (per bodes de 100 convidats,
altres casos consultar).
Servei de Cambrers per a la Barra Lliure de 2h 30’ de durada, després ja
es paga a banda (veure preu de la barra lliure a l’annex)
Personal de sala, cuina i logística
Tast de menú per a 6 persones en bodes de 100 convidats, altres casos
consultar.
El Carro de licors clàssic

Altres Opcions de Bufet que oferim:

•

Si es vol Bufet de Pernil ibèric i tallador el preu son : 550€+iva

•

Bufet de Formatges:

•

o Selecció de formatges amb vins de les DO´s catalanes: 7€/pax
+iva
Bufet de dolços: Candy Bar delux
o Llaminadures, crispetes,...
(inclou tota la decoració del Candy Bar)
Preu: 350€+iva

o Bufet per Barra de Begudes:
o Mojitos I gin Tònics: 400€/bufet+iva

o

Mojitos sols: 3€ pax+iva

Ressopó
Entrepanets amb embotits diferents i coca de sucre i xocolata 5.50€/persona +iva

A tenir en compte:

Aquests pressuposts no inclouen:
•

Si passa de les 2 hores contractades cada hora de més són 200€ +iva per
hora de barra lliure.

•

La barra lliure de la festa son: 11,50€+iva per comensal

•

El Carro de licors superior son +3.50€ per comensal

•

Música: Recomanem treballar amb Sebastià Música.

Preus i Condicions:
•
•
•
•
•

Paga i senyal de 1.500€ que es descomptarà del pagament final, 50%15 dies
abans de la celebració, 40% 7 dies abans i el restant després de la celebració
El preu del Menú del personal Extra : 35€
1 setmana abans no s´accepten baixes de convidats
Si és un sopar i ball a la nit, la festa s’acaba a les 2 de la matinada per
ordenança municipal. Si no diuen res pot continuar, fins a les 3.30 de la
matinada.
Nota: totes les decoracions son propietat de Hotel-hostalsport, en cas que
algun convidat s´emporti part o decoracions , serà facturat als nuvis.

Nota important!: aquests preus estan basats amb 100pax.
En cas de ser menor numero de gent es facturaran 15€ per persona de decoració i
muntatge fins arribar a les 100 persones.

La Cerimònia Civil

La cerimònia Civil inclou:

-30 cadires decorades
-Altar: Decoracions, guirlandes,
-Catifa amb pètals de rosa o camí de pètals.
-caixes de fusta que preveuen l´entrada del camí de la cerimònia.
-Para-sols
-racó del “congrats”
Preu: 350€+iva
(oficiant i música no inclosos en el ppt)

Disseny espai “Deixa una nota” – 150€ + iva

