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  Hola, parella, sóc en Josep Torras cap de 

cuina i propietari de Mirador Montserrat Càtering 

i en tots els esdeveniments de càtering el tracte 

serà  amb mi. 
 Com cada parella té unes idees diferents i al 

que a continuació us exposo es nomes es una 

pinzellada, tan en concepte econòmic com en 

contingut així dons tot es pot canviar i modificar. 

 

 Us puc avançar que teniu una opció de 

primer preu per casar-se a amb nosaltres  hi ha una primera opció per 

96’50€ per comensal amb aperitiu i menú i ames a mes.... 

 

➢ Estan inclosos les minutes exclusives 

➢ Centres de taula seleccionats del nostre book inclosos 

➢ Font de xocolata amb fresons , núvols, plàtan etc.. 

➢ Ressopó (entrepanets al vall) inclòs 

➢ El muntatge desmuntatge està inclòs coberteria, plats 

etc.. (consultar Josep) inclou tot el material necessari 

per qualsevol menú. 

➢ Personal de cuina servei i direcció 

➢ Prova de menú de tast al nostre restaurant 

➢ 2 hores de barra lliure sobre 100 comensals  
 

Tot un seguit d’idees que personalment us avançarem, informeu-

vos..... 
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Copa de Benvinguda 
2 Snaks a escollir de la relació de tapes 

 

Aperitiu A 
Al Bufet: 

De: Pernil bodega amb daus de xapata amb tomàquet 

De: Plató de 10 tipus de formatges amb selecció de 6 tipus de torrades melmelades 

i 6 vins negres i 1 de blancs 

Tapa popular  
 10 tipus a escollir de les tapes de la relació i  

2 sopes fredes 
 

Tapa de nova cuina: 
6 tipus a escollir de les tapes de la relació  

 

 

 

Begudes: 
Cerveses, refrescos comuns, Sucs de fruita,  

Cava Brut  

Vermut blanc i negre  

Total 30 temptacions d’aperitiu 

Preu per comensal:26,50 
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Copa de Benvinguda 
2 Snaks a escollir de la relació de tapes 

 

Aperitiu B 
Al Bufet: 

De: Pernil ibèric amb daus de xapata amb tomàquet 

De: Plató de 12 tipus de formatges amb selecció de 6 tipus de torrades, 

melmelades i 8 vins negres i 2 de blancs 

Tapa popular  
 10 tipus a escollir de les tapes de la relació i  

2 sopes fredes 

1 platillo popular de cassola  

Tapa de nova cuina: 
10 tipus a escollir de les tapes de la relació  

 

Begudes: 
Cerveses, refrescos comuns, Sucs de fruita,  

Cava Brut 

Vermut blanc i negre  

Total 37 temptacions d’aperitius 

Preu per comensal:30,50  
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Copa de Benvinguda 
3 Snaks a escollir de la relació de tapes 

 

Aperitiu C 
Al Bufet: 

De: Pernil ibèric de cebo o re cebo amb daus de xapata amb tomàquet 

De: Plató de 12 tipus de formatges i melmelades amb selecció de 6 tipus de 

torrades i 8 vins negres i 2 de blancs 

Tapa popular  
 12 tipus a escollir de les tapes de la relació i  

2 sopes fredes 

2 platillo popular de cassola  

Tapa de nova cuina: 
8 tipus a escollir de les tapes de la relació  

Barbacoa o planxa: 
2 tipus a escollir de les tapes de la relació  

 

Begudes: 
Cerveses, refrescos comuns, Sucs de fruita,  

Cava Brut 

Vermut blanc i negre  

Total 41 temptacions d’aperitius 

Preu per comensal:34,50  
 

 

 



 

 
2023--Página 5 de 32 

Dto. de Catering Mirador del Montserrat s.l. 

Urb. Mirador del Montserrat s/n. 

08251 Santpedor  

Tel : 93.8320207   
E-mail:miradormontserrat_presupuestos@hotmail.com 

 

LLISTA D’APERITIUS APÈNDIX DE TAPES  
Snaks  

- Piruletes de formatge amb fruits secs de gustos 

- Crispetes d’arròs salvatge 

- Bocabits de pell de bacallà 

- Xips de verduretes, iuca, moniato, arrel de lotus, remolatxa… 

- Garapinyades de kikos i cotnes 

Sopes fredes i calentes 

- Sopa de fredolics o rossinyols amb dauets de trufa 

- Gaspatxo de maduixes amb gracioses 

- Caldo d’àvia amb piloteta de pinyons 

- Sopa de porro amb pernil d’ànec 

- Sopa de síndria amb wotka i sucre morè 

- Sopa i broquet de gambes 

- Crema de meló amb solatge d’Oporto 

- Escuma calenta/tèbia de patata trufada amb oli verd 

- Escuma de pèsols dolços i encenalls de pernil d’ànec cruixent 

Populars 

- Torrada d’ous remenats amb bolets i alls tendres  o de Salmó fumat  

- Dau de bacallà marinat amb mongetes del ganxet 

- Mini llegumeres de Brandada de bacallà gratinada 

- Croquetes triangulars de ceps 

- Carpaccio de Bacallà, tomàquet case i pinyons 

- Carpaccio de vedella amb formatge de Parma 

- Croquetes rodones de marisc 

- Croquetes llargarudes de formatge 

- Croquetes regulars de pernil ibèric i pollastre 

- Xipirons a l’andalusa 

- Platet de pop a feria 

- Coca de formatge i anxoves 

- Bunyols de bacallà 

- Ous remenats amb angules d’Aguinaga als allets  

- Quitche lorenne tradicional  

- Fusta d'embotits catalans  

- Fusta d’ibèrics  
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- Torradeta d’escalivat amb anxoves d’escala 

Pernils 

- Ibèric de Gla de Sanchez Romero i C. De 5 J supl de 475 

Populars de cassola 

- Fideua negre de sèpia i conill 

- Fideua de peixos i marisc 

- Arròs negre de xipirons 

- Risoto de ceps  

- Risoto de peu de porc i bolets  

- Risoto/caldereta de llamàntol  

- Arròs caldos de conill i carn de perol 

Nova cuina 

- Broqueta de llagostí amb tempura de cervesa i romesco 

- Rodet de salmó fumat amb formatge cremós marinat i reducció PX 

- Torrada Mallorquina (sobrassada formatge brie gratinat i mel)  

- Broquet de sèpies amb all i julivert  

- Broquet d’encurtits amb llagostins en fusta  

- Broquet de pilotes de mosarella, tomàquet, i pesto (alfàbrega) 

- Xarrup de seitó amb vinagre i suc de tomàquet 

- Terrineta de conserva de formatge cremós marinat amb mango 

- Terrineta de foie amb gelatina de Pedro Ximenez 

- Pilota de Paté de Foie D’oca amb crocant d’ametlla 

- Dau de ventresca de  tonyina confitada amb ceba fet a casa amb tete de 

moie 

- Coixetes de guatlla escabetxades i sèsam 

- Copa Martini amb cloïsses suspeses i gelat de llimona  

- Croquetes de foie natural 

- Steak tàrtar de carn 

- Steak tàrtar de salmó 

- Steak tàrtar de tonyina 

- Rodet de pernil dolç cremat amb pa de pessic al xeres vell  

- Assortit Japonès de Sushi i Maki de salmó i tonyina amb salsa yajsaki-tori 

- Guacamole amb tonyina marinada i nachos 

- Popets amb salsa de foc amb mini vols 
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Barbacoa 

- Lamines de filet d’ibèric amb formatge calent  

- Gambes a l'all i julivert 

- Navalles  

- Broquet d’au al curri 

- Xoricets de segovia 

- Broquet de verduretes amb romesco 

- Reïxo amb ous ferrats de guatlla amb sobrassada 

- Brotxetes de botifarra de bolets  

 

 

 

 

 

 

 

LLISTA DEL BAR  
  

 Begudes carbòniques  de : cola, Taronja, Cola ,  

 Martini Blanc i Negre , Bíter 

 Cava Rosat i Brut  

 Vins de la selecció dels Formatges  de procedència de : 

  Catalunya, Rioja, Rivera de Duero 

 Cerveses amb i sense alcohol 

 Sucs de fruites 

 Aigües minerals Amb gas i sense  
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MENÚ 1  

 

Coca de escalivat i formatge amb llagostins i salmó fumat 

 o 

Terrineta de vidre amb brots frescos i llagostins amb toc de 

iogurt i boletes de oli i vinagre 

--------- 

Cuixa d’ànec amb peres al vi negre de manera tradicional i 

pastisset de patata amb formatge  

o 

Espatlla de xai al forn 7 hores amb patates de flequer i 

tomàquets nans a l'orenga i perles de cebetes rosses 

--------- 

Duo de sorbets  

--------- 

Pastis grup 

------- 

Aigües minerals, Cafès, Licors Fins, Pa 

Cruixent d’ametlles 

--- 

Vins: Synera blanc D :O : Catalunya 

 Mediterranean Negre D.O. Penedès 

Cava: Freixenet Brut Excel·lència  

El servei de cambrer cada 15-18  comensals   PREU P.P. 70’00 
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MENÚ 2 

 

Suprema d’ Orada sense arestes amb coixí de ceba i tomàquet 

confitat i escopinyes de galet al vapor fetes al  moment 

------ 

Llonza de vedella al punt amb bolets saltats amb alls tendres , 

crema de patata i llardons cruixents amb xalotes dolces  

--------- 

Duo de sorbeteria amb broquet de fruites 

--------- 

Pastis grup nº 1 

------- 

Aigües minerals, Cafès, Licors Fins, Pa 

Cruixent d’armelles 

--- 

Vins: Mediterranean blanc D.O. Penedès 

 Solar Viejo Rioja Criança 

Cava : Segura Viudas Brut  

El servei de cambrer cada15-18  comensals     PREU P.P. 72,00 
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MENÚ 3 

  

Ravioli artesà de ceps amb salsa de tòfona i verduretes rodones, 

reducció de Oporto Rubi  i pinyons torradetes 

------- 

Suprema de llobarro amb salsa de nous, arròs basmati  amb 

daus d’orellanes a la crema 

--------- 

Pastis del grup 1 

------- 

Aigües minerals, Cafès, Licors Fins, Pa 

--- 

Vins: Mediterranean blanc D.O. Penedès 

Viña Mantibre  D.O Rioja 

Cava : Segura Viudas Brut   

El servei de cambrer cada 15-18  comensals   PREU P.P. 77,25 
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MENÚ 4 

 

Llagostins sense feina amb farcell de escaroles de colors  i crep 

de salmó, i vinagreta de mel 

------ 

Jarret de vedella de cocció lenta amb aroma de romaní i 

extracte de Pedro Ximenez, rossinyols saltejat i pastanaga a la 

crema 

------- 

duo de sorbeteria 

------- 

Pastis del grup 2 

Aigües minerals, Cafès, Licors Fins, Pa 

Cruixent d’armelles 

--- 

Vins: Mediterranean blanc D.O. Penedès 

   V.dV. D.O. Ribera de Duero  

Cava : Perelada Brut Reserva  

El servei de cambrer cada 15-18  comensals    PREU P.P. 79,25 
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MENÚ 5 

 

Laminat de bacallà amb daus de tomàquet “casse” rúcula al 

formatge parmesà ,pinyons i escaroles de colors amb  pernil 

d’ànec  

--------- 

Daus de filet de vedella al punt amb salsa de maduixetes i fils de 

patata cruixent, puré de iuca amb quicos 

--------- 

Pastis del grup 2 

------- 

Aigües minerals, Cafès, Licors Fins, Pa 

Cruixent d’armelles 

--- 

Vins: Rene Barbier Blanc 

  Viña Mantibre  D.O Rioja 

Cava : Vallformosa Brut o Lluís Guitart Brut  

El servei de cambrer cada 15-18  comensals  PREU P.P. 78,75 
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MENÚ 6 

 

Salmó farcit de brandada de bacallà amb salsa de bolets i 

bastonets d’ametlla torrats i reducció d’Oporto Ruby 

--------- 

Turnedó (*2)de vedella  amb salsa de mores 

Arròs semi salvatge amb fruits secs i endívia brasejada al 

formatge 

--------- 

Trio de sorbets cítrics amb brunoise de fruites al moscatell  

--------- 

Pastis del grup 2 

------- 

Aigües minerals, Cafès, Licors Fins, Pa 

Mirall de rebosteria al cafè 

--- 

Vins: Abadal blanc 

  Viña Mantibre  D.O Rioja 

Cava :Perelada brut reserva 

El servei de cambrer cada 15-18 comensals   
   

PREU P.P. 85,00 
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MENÚ 7 

 

Amanida amb Llamàntol sobre coca de rúcula  amb gelat de 

vinagre  i  dau de pastis de gambes salsa tàrtara  

--------- 

Cuixes de cabrit jove, rostides al forn i meloses amb guarnició 

de bolets i tomàquets nans macerats amb orenga . 

--------- 

Carpaccio de pinya amb gelat de coco 

--------- 

Pastis de grup 2 

------- 

Aigües minerals, Cafès, Licors Fins, Pa 

Cruixent d’armella 

---  

vins: Fray German Verdejo D.O Rueda 

 Abadal Cabernet Franc 

Cava : Perelada Brut reserva 

El servei de cambrer cada 15-18  comensals  PREU P.P. 89,50 
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MENÚ 8 

Sopa freda de Llamàntol desusat amb puré permentier i fideus 

cruixents i verduretes rodones 

O 

Suprema de lluç d’ham embolicat amb ibèric amb alls tendres i 

puré de moniato i oli de porradell 

--------- 

Turnedó de Cuixa de xai aragonès desossada, amb ragut de 

verdures minis saltejades amb ibèric 

--------- 

Pastis grup 2 

------- 

Aigües minerals, Cafès, Licors Fins, Pa 

Cruixent d’armella 

--- 

Vins: Rene Barbier Negre 

 Fray German Verdejo D.O Rueda 

Cava: Sumarroca Brut  

El servei de cambrer cada 15-18  comensals  PREU P.P. 89,00 
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MENÚ 9 

 

Suprema de turbot amb salsa de cloïsses de manera tradicional  

--------- 

Melós de vedella amb el seu brou i guarniment de bolets de 

temporada i puré de patata rate 

------- 

Pastis del grup 3 

------- 

Aigües minerals, Cafès, Licors Fins, Pa 

--- 

Cruixent d’ametlla 

 

Vins: Torres Ibericos criança 2008-9 Negre 

 Fray German Verdejo D.O Rueda 

Cava : Anna de Codorniu Brut  

El servei de cambrer cada 15-18  comensals   PREU P.P. 89,50 
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MENÚ 10 

Capritxos dels “Nuvis” 
Foie semi cuit d’ànec al calvados, Cogolls amb anxova de l’escalà, 

Rodet de salmó d’Alaska fumat amb tàrtara, viratons de  pernil ibèric  

amb pinya baby.  

--------- 

Duo de filets de vedella a les dues salses pebre verd i gerds amb 

graten de patata i formatge amb escalunyes glacejades i farcell 

d’espàrrecs verds 

------- 

Pastis del grup 3 

------- 

Aigües minerals, Cafès, Licors Fins, Pa 

--- 

Cruixent d’ametlla 

 

Celler: Mas de Sant Iscle blanc  

    Solar Gran cosecha D.O Rioja 

Cava : Mont Ferrant Brut Reserva 

El servei de cambrer cada 15-18  comensals   

PREU P.P. 95,50 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
2023--Página 18 de 32 

Dto. de Catering Mirador del Montserrat s.l. 

Urb. Mirador del Montserrat s/n. 

08251 Santpedor  

Tel : 93.8320207   
E-mail:miradormontserrat_presupuestos@hotmail.com 

 

MENÚ 11 

Llamàntol sobre coixí de juliana de crudites, germinats i brots 

nans amb vinagreta de cava 

--------- 

Medalla  de filet de vedella amb mil fulles de patata i salsa de 

ceps i pernil cruixent  amb bunyol de plàtan 

---------- 

Pastis del grup 3 

------- 

Aigües minerals, Cafès, Licors Fins, Pa 

Cruixent d’ametlla 

--- 

Celler: Fray German Verdejo D.O Rueda 

   Abadal 3.9  

Cava : Juve &Camps Brut  

El servei de cambrer cada 15-18 comensals     PREU P.P. 98,00 
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MENÚ no.12 
 

Foie d’ànec semi cuit al Calvados amb bouquet d'escaroles i 

salsa de pinyons torrats, selecció de torrades 

------- 

Medalla Rap amb bolets (llaneges o rossinyols ) de temporada 

amb tres perfums de bosc  

------ 

Espatlles de cabrit confitades, patates rate a lamines torrades  

amb guarniment farcell d’espàrrecs, miniatura de pebrots 

vermells i albergínies escalivades 

-------- 

Pastís grup 3 

------- 

Aigües minerals, Cafès , Licors Fins Pa 

Trio de Gormanderies 

 

Del Celler: 

 Perelada blanc Pescador  

Solar Gran cosecha D.O Rioja 

De la cava: 

 Torelló Brut Nature o Recaredo brut Nature  

El servei de cambrer cada 15-18  comensals   

PREU P.P. 10900 
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MENÚ 13 

 

 

 Amanida amb Llamàntol sobre coca de rúcula  amb gelat de 

vinagre  i  dau de pastis de gambes salsa tàrtara ( un llamàntol 

sencer) 

--------- 

Llaminera d’ibèric amb salsa d'aranyons i confitura de poma 

amb anís estrellat  

---------- 

Pastis del grup 3 

------- 

Aigües minerals, Cafès, Licors Fins, Pa 

--- 

Rebosteria fina o gormanderies 

Vins: Vallformosa blanc  

 Marques de Caceres 

Cava : Mont Ferran Brut Nature  

Inclou: 

 Les minutes, el servei de cambrer serà de 1/ 20 comensals 

per cambrer aprox. 

El servei de cambrer cada 15-18  comensals  

PREU P.P. 110,50 
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MENÚ 14 

 

Crema de meló amb pernil d’ànec cruixent i oli de menta i 

caviar d’Oporto 

------- 

Corona de Marisc al vapor : 

Mig Llamàntol. 2 cigales 5 escamarlans de costa, 2 Llagostins, 

1-2 cargols de punxes, Percebes (*1) 

-------- 

Làmines de filet de Lletó salsa d’aranyons, ceps i alls tendres 

confitats  

------- 

Pastís del grup 3 

------- 

Aigües minerals, Cafès , Licors, Pa 

Trio de gormanderies 

------- 

Del Celler: 

 Torres Vinya sol  

        Viña Albina reserva  D.O. Rioja 

De la cava: 

 Gramona Imperial  

El servei de cambrer cada 15-18  comensals   
 (*1. Servit en una corona forrada de verd de jardineria i sobre i descansen totes les peces de marisc i al mig hi va 

un petit centre de flors alt , o si es desitges una figura de gel esculpit supl.de 3’00 p.p.) 

PREU P.P. 128’00 
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ALTRES PLATS PER CANVIAR O SUGGERIR PER ELS MENÚS 

 
- Trio de raviolis de foie amb salsa praliné 

i wok de verduretes amb salsa de toffe 

- Crema de carbassa amb gambetes i cruixent 

de formatge 

- Suprema de turbot amb favetes bavi amb 

ibèric i puré de fonoll. 

- Suprema de medalla de llobarro amb crosta  

de ametlles i arròs amb orellanes 

- Lingot de xai sense feina amb puré de peres  

i salsa del seu rostit, espàrrecs a la brasa i 

reducció de moscatell . 

- Cuixa de garrí confitada amb puré de  

poma al anís estrellat i xalotes doses  

- Lluç planxa amb trinxat i llança de especies  

- Cua de bou amb puré de patata rate, bolets  

i salsa de la seva cocció , amb teula cruixent 

de llavors 

- Confit d’ànec amb cassola o amb conserva casolana i 

mongetes del ganxet.  
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PASTISSOS DE BODA 

GRUP –1- 

• SEMI FRED DE LLIMONA AMB CULIS DE GERDS 

• SEMI FRED DE TARONJA AMB JULIANA CARAMEL·LITZADA I S. XOCOLATA 

• SEMI FRED SEMI ESFÈRIC DE PISTATXO AMB SALSA DE FRUITES VERMELLES  

• SEMI FRED DE MARACUJÀ NATURAL S, DE TOFFE 

• SEMI FRED DE MANGO NATURAL AMB SALSA D’ARANYONS O MORES 
GRUP –2- 

• MASSINI DE “IEMA” CREMADA  AMB CREMA I STOK DE FRUITES 

• MASSINI DE  NATA I TRUFA TIPUS SANT JORDI 

• SELVA NEGRA AMB SALSA DE TOFFE  

• XOCOLATA TIPUS SATCHER AMB GERDS I S, DE FRUITS VERMELLS 

• SEMI FRED DE XOCOLATA NEGRE AMB GRAELLA DE SUCRE CRUIXENT 
GRUP –3- 

• TIRAMISÚ AMB GELATINES DE MOSCATELL 

• LIONESES I XOCOLATA CALENTA  

• BASE AMB CREMA I FRUITES DE BOSC 

• SEMI FRED DE XOCOLATA BLANCA I NEGRE EN MALLA CRUIXENT 
 
ALTRES OPCIONS: 
TAMBÉ S’OFEREIX LA POSSIBILITAT DE FER EL PASTIS DE FONDANT  
SAQUET DE XOCOLATA BLANCA I/O NEGRE  PER ALGUNS DEL PASTISSOS 
( CONSULTAR SUPLEMENT)  

 

SORBETS I GELATS 
• SORBET DE LLIMONA , LLIMONA, MANDARINA, MENTA, GERDS, CASSIS, MADUIXA, 

POMA, MORES, PRÉSSEC DE VINYA, MOJITO. 

• GELAT DE VAINILLA BOURBON, TE EARL GREY EN FLOR, MANGO, VINAGRE DE 
MÒDENA, CARAMEL, GINGEBRE, LLET MERENGADA AMB NOUS 
CARAMEL·LITZADES , XOCOLATA, PEGA DOLÇA..... 
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PRE-POSTRES 
-Selecció de fruites amb gelatines de moscatell i gelat de llet 

merengada i nous caramel·litzades.  

-Copa de meló i síndria amb sopeta de menta fresca.  

-Carpaccio de pinya amb perfum de llima i gelat de coco. 

-Degustació, duo o trio de geladeria ( veure llista) 

-Copa de fruites i formatge cremós suau amb culis de gerds i sucre 

cruixent. 

-Crema cremada amb fruites de bosc  
 

 

MENÚ DE NENS  
-Entremès de pernil dolç i salat 

-Canelons Al graten  

-Macarrons  Bolonyesa 

________ 

Pollastre rostit  

Cabrit arrebossat 

Lamina de filet a la planxa 

________ 

 

 A tendre amb compte els aperitius, postres i dolços i beure que estaran 

inclosos. 

 Els nens estaran junts  

Preu per comensal: 46’00€ 

CANDY BAR: 
 

Preu de candy bar junior...195’00 

Preu de candy bar..............310’00 

Preu Candy bar super........365’00 
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ESTACIONS  I RESUPOS DIVERTITS.( per l’hora del ball ) 

Bufet de Fruites país i tropicals  

Ressopó “American foot” hot-dogs, Burger, xips.etc. 

Ressopó de “Spanish Botifarra” Assortit de  botifarres de gustos , de 

bolets, de alls tendres, de formatge brie, xistorres  format petit de 3 

mossegades .  

Barra de combinats  Decorada i ambientada amb productes tropicals 

cocos pinyes bananes i on es serveix caipirinha  Mojito, pinya  colada, 

daiquiri , Manhattan, blueMery, Sant Francisco….. 

Ressopó de mini santwitches . Un bufet de diferents gustos de “tente en 

pie” per no parar de ballar 

Estació de bombonera de Enric Rovira , La excel·lència de la 

originalitat de la Xocolata amb els gustos mes inhòspits. 

Xocolata amb xurros : una manera de sorprendre tradicional 

Bufet de pomes vermelles: fustes de pomes ensucrades vermelles 

Estació de núvols de sucre. Qui no ha menjat mai un núvol de sucre 

SERVEI: 
 Tots els menús estan contats en un servei de cada 20 comensals. 

 els Horaris establers  per Dinars del personal es de 10:00 a 20:00 hores  i 

per sopar des de les 17:00 fins a les 02:00 hores. Fora d’aquestes hores consultar, 

Josep . 

 

CARPES: 
 La gerència de Mirador de Montserrat  te disponible carpes per l'aperitiu a 

preu molt assequible , preguem que es posin en contacte amb  sr. Josep .  
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BARRA LLIURA:    

Licors servits en el cafè: Whisky Malta Cardhu, Torres 10, 

Larios Príncipe Whisky CuttySark  Brandi Mascaró,  

Pacharan Etxeco,  Bailey’s, Whisky Peche, Cointreau, Marie 

Brizard,  Licors de fruites ( Préssec i poma) Fraangelico  

Orujo…                   

Barra lliure durant el ball (2h): Whisky CuttySark, JB,  

Vodka Absolut  Ginebra Beefeter, Bombay,Ron Bacardí, 

Cacique, Refrescos, Cervezas, sucs, agua…. 

 

La barra lliura s’estipula amb un pacte econòmic previ al suposat consum de 

begudes durant el vall, arribat aquests  s’avisarà al/s persona/s indicades per la 

seva continuïtat o no. Inclou Mojitos, i Gins Tònics, Bombay Saphire, Seagram’s,  

I similars ....  

 

FLORISTERIA:    

-La nostra empresa de càtering  disposa d'un servei de 

floristeria propi al mateix establiment per tal d'oferir-li 

detalls de rams de flor de camp , roses , etc. per mares, 

aniversaris o sants que es celebren a la mateixa diada, 

preus molt assequibles. Per la decoració de la Masia o 

espais exteriors no vinculats directament al càtering cal 

consultar a la gerència  

CARPES :    

La nostre empresa a traves de MMPLATS pot proveir de carpes de lloguer de 3x3  

prèvia reserva a un preu de 45€ unitat , aquestes son ideals per ombra i per quatre 

gotes per un possible mal temps en elles el màxim que hi cap es una taula de 10 

comensals de 170 cm de diàmetre .  

També disposen de Carpes de “sombrilla” sospesa de 3 metres de diàmetre  de 

40€ de lloguer nomes hàbils per a ombra i sense vent.  
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OBSERVACIONS:: 

➢ Estan inclosos les minutes exclusives  

➢ Centres de taula seleccionats del nostre book inclosos 

➢ El muntatge desmuntatge està inclòs coberteria, plats etc.. (consultar Josep)  

➢ El servei de tall de pernil als aperitius està inclòs 

➢ Pressupost esta contat exclusivament A CASA PERIQUES 

➢ Els extres o sutgerencies s’han de pactar abans ( dietes, al·lèrgies, règims)  

➢ Si son colles inferiors a 50 comensals es preveu un cost de 300€ per servei i transport. 

➢ Si el aperitiu es fa sota la teulada tindrà un cost afegit de 250€ 

➢ inclou tot el material necessari per qualsevol menú.  

➢ Personal de cuina servei i direcció 

➢ El pagament es farà amb taló garantit o efectiu el 75% abans del event 

➢ La confirmació de reserva es donarà per valida previ pagament de1.000’00 a compte 

del pressupost o factura . 

➢ Tots els menús  son sutgerencies, es poden canviar 

➢ Per cada espai utilitzat per el càtering es cobrarà 50€ (terrassa/sala de voltes/cuines/ 

jardí ). 

➢ Cal valorar seriament en colles superiors a 90 el fet de una reserva o pre reserva de 

una carpa per previsió de canvis meteorològics. 

➢ L'IVA es factura Al 10% . no inclòs .(consultar) 

➢ Catàlegs confeccionat per un mínim de 50 comensals altres quantitats inferiors 

consultar Josep 

 
LOGÍSTICA:  

En tots els menús i aperitius s’inclou el material necessari per portar a 

fi l'esdeveniment, aquest inclou; taules, cadires, vaixella , coberteria, 

copes, mantellería,  i demés complements de taula, Tots ells seran dintre 

del catàleg de MMPLATS (Empresa de lloguer de material de taula i 

festes ) 
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Possibilitat de muntar : 

-Barra de bales de palla  amb decoració vintage de bobines de 

cable antigues , caixes de fusta  antigues de cervesa i de 

gracioses  lletres de menció “BAR” ...............................450’00 
 

-Lletres en cartró gegants de les inicials dels nuvis  ...depèn 

tamany 

 

-Muntatge de 3 tresillos  de palets amb coixins i decoració de 

sobre taula de coure amb fruites  i sota mantellets de ganxet 450 

 

El muntatge conjunt de les dues coses  es de  800’00  i promoció 

de les lletres dels nuvis  

   
 

FOTOGRAFIA : 

En  Josep Roura col·laborador en els nostres esdeveniments es 

recomanat per Càtering Mirador del Montserrat, per la seva qualitat i 

preu , disseny amb la tecnologia mes avantguardista demana pressupost 

de : Reportatge previ, les invitacions del casament, les minutes 

personalitzades, pòster de distribució de convidats, photocol..... 

Troqueu per tindre mes de una opció. 

Tel: 636.274.897             info@joseproura.com 

 

mailto:info@joseproura.com
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Es disposa de catàleg per convencions tipus buffet o estacions demanar a 
Mirador de Montserrat.  

 
GARANTIES:  

Com es sapigut Mirador del Montserrat S.L.  es l’empresa del  Bages 

amb més aptituds i experiència en el mon de muntatge  d’esdeveniment , 

i en l'elaboració de menús amb garanties en quant, una cuina 

professional d’alta tecnologia i amb una cobertura  d’assegurança fins 

a 450.759’00 € (pol.nºT1353795) pel seu servei, i per tot, ens creiem 

mereixedors de la seva confiança.  
 
 

Esperant que aquest pressupost sigui del vostre interès. 
Att. 
Josep Torras. 
93.832.0207---619538479 
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Fotos de Casa Periques  
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LES MEVES NOTES: 


