PROGRAMA: ESDEVENIMENTS I CELEBRACIONS
Proposta “Can Mateuet amb toc rural” 2019
Número registre - Casa colònies 113 - Turisme Rural PB-300

Can Mateuet, casa pairal del segle XVIII, reformada totalment. Situada a 2 km de
Cànoves i 4,4 km de Cardedeu (Vallès Oriental - Barcelona).
www.canmateuet.com
www.albergmontseny.com
Instal·lacions:
Era de la masia: Per 130 comensals entaulats
Sala gran – alberg: Per 100 comensals entaulats
*Es pot llogar una carpa en el cas de ser més de 100
pax.

Menjadors petits: 40 comensals + 20 comensals
(situats a 30 metres de la Sala gran)

Camp de futbol petit
Zona infantil
Esplanades
Piscina
Servei de Bar
Habitacions de Turisme rural (17 places) i
Habitacions amb lliteres a l’Alberg (35 places)
Espai exclusiu pel grup!!
Can Mateuet us dona la llibertat de muntar la
celebració al vostre desig!
SERVEIS: (per ordre cronològic)

Feu la vostre celebració a mida...
Còctel de benvinguda a l’arribada dels
convidats.
Opció 1: Còctel de cava
Opció 2: Taronjada i Llimonada

.... Espai per la cerimònia civil...
Can Mateuet disposa de Taula de fusta amb gerro de flors, 4 bancs de fusta i 10 cadires aprox.
Altres decoracions (bales de palla, cintes colors,...) a càrrec del grup.
Preu ús espai: 200 €
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MENUS orientatius pel dinar/sopar:
Menjador: Era davant de la masia i en el cal de mal temps a la Sala gran de l’alberg .
Menú servit amb cambrers.
Aperitiu Bàsic:
Torradetes amb escalivada, mandonguilles amb toc de canyella, vaset de crema de meló amb
encenalls de pernil o crema porros (segons temporada), pastís de ceba, croquetes de pernil i
cassoleta amb fideus rossejats.
Beguda: Biter, cervesa, tònica, refrescos, martini, vi jove i aigua.
**Refrescos amb llauna. ** A peu dret al jardI.
Altres plats d’aperitiu:
**Podeu canviar o afegir a l’aperitiu bàsic.
Mini quiche de gambes i espàrrecs
Vaset de brandada de bacallà
Llesques de pa amb tomàquet i pernil ibèric
Cromesqui (croqueta amb tempura de pernil, xampinyons i pollastre)
Mini hamburguesa amb ceba caramel·litzada i melmelada de gerds
Xarrup de gatpaxo amb gelat de maduixa
Cake de poma i formatge de cabra
Bunyols de bacallà
Croquetes de ceps
Croquetes de pernil
Truita de patates
Taules d’acompanyament aperitiu:
Taula de formatges – Farcell, Garrotxa, Ovella, Brie, Blau i Manchego
Taula d’embotits – Botifarra d’ou, bull blanc , llonganissa i pernil serrà
Tallador de pernil ibèric (tallat i servit)
Primer Plat:
Purrusalda
Fideus negres amb sípia
Fideus rossejats
Arròs a la cassola
Arròs amb bolets i pernil ibèric
Canelons de bacallà
Gambes amb bolets
Crema de porros amb encenalls de pernil
Pastís de ceba amb acompanyament d’escalivada
Amanida amb poma confitada, nous i formatge de cabra
Amanida de verdures i romesco
Amanida de figues i pernil
Segon Plat:
Rostit de vedella amb parmentier i coulís de mores
Porc a l'aroma de mostassa amb bolets i ceba
Fricandó de vedella
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Confit d’ànec
Pollastre amb gambes
Orada amb verdures i cruixent d’albergínia
***Espatlla de xai al forn
***Rap a la marinera
***Bacallà a la llauna
Postres:
Pastissos rectangulars de...
Sacher (Pastís de xocolata)
Massini (nata i trufa)
Laminat de nata i maduixa
Mousse de formatge i llimona
Gelats artesans o sorbets amb boles de fruita de...
VI, AIGUA, CAVA I CAFÉ
**Vi Negre o Blanc (collita jove)
Servei de xupitos i copes. A consultar preus.
MENU INFANTIL: Macarrons, pit arrebossat i cornet de gelat
**Disposem de menús pica-pica a peu dret i de carn a la brasa. A consultar.
MINI APERITIU:
Patates xips, olives, fuet, croquetes, truita patates i escalivada.
Aigua, refrescos i cervesa.
**A peu dret a l’exterior.
PREUS menús:
Mini aperitiu , 1er, 2on, postre i beguda: 45 € / pax.
Aperitiu bàsic, 2on plat, postres i beguda: 55 € / pax.
Aperitiu bàsic, 1er, 2on, postres i beguda: 61 € / pax.
Suplement Plats amb **: 6 € / pax.
Suplement Altres Plats d’aperitiu: 2,5 € / pax. / plat
Suplement taula embotits: 4 € / adult 2 € / nen
Suplement taula formatges: 5 € / adult 2,5 € / nen
Suplement tallador de pernil ibèric (1 pernil): 500 €
Menú infantil complert: 25 € / nen
Menú infantil un sol plat: 18 € / nen
**Paguen tots els nens que se li serveix un plat. Nadons gratuïts.

Benvinguda còctel de cava: 4 € / pax.
Benvinguda taronjades i llimonades: 3 € / pax.
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Servei de xupitos i copes per desprès de cafè: De 2,20 € a 6 € segons consumició.
A consultar llistat complert.
Prova degustació menú pels nuvis: 25 € / pax.
Petits detalls decoratius amb flors a les taules: 100 €
** Per a grups inferiors a 60 pax. caldrà pagar un suplement pel servei. A concretar.
**Taules rectangulars. Taules rodones preu suplement pel lloguer.
Cal afegir el 10 % IVA
ALTRES SERVEIS:

.... i pels que feu dinar i desitgeu ressopó (vora les 21 h)...
Embotits variats, truita de patates, pa amb tomàquet, fruita. Vi, aigua i cafè. Bufet lliure a peu dret.
Preu: 20 € / adult
12 € / nen (A partir de 3 anys i menor de 14 anys)
Servei de So / música / ball
. Música ambiental i microfonia per la cerimònia
. Música ambiental i microfonia per l’aperitiu, dinar o sopar
. Música / llums pel ball
Preu Dj durant 3 hores de ball (servei mínim): 400 €
Preu cerimònia + àpat + 3 hores de ball (màxim 3 hores de la matinada): 500 €
Preu hores extres: 50 € / hora
**Música ambiental a l’espai exterior màxim fins a les 0 h.
**. El Ball sempre es realitzarà a la sala interior de l’alberg
Música a la sala de l’alberg màxim amb Djs fins les 3 h. A continuació musica i volum
ambiental.
Servei de barra lliure durant el ball /djs:
2 opcions...
1. Barra lliure durant 3 hores. Inclou servei de cambrer i begudes (refrescos, cervesa i
combinats).
Preu: 17 € / adult 7 € / infants i joves (fins a 18 anys)
**Grups menors de 50 pax, es cobrarà un suplement del servei de cambrer de 115 €.
** A partir de les 3 hores de servei o com a màxim les 3 h de la matinada, es cobrarà les
consumicions consumides (s’anotaran) i el servei de cambrer a 50 € / hora. S’ofereix l’opció
que a partir d’aquesta hora la beguda sigui a càrrec dels nuvis.
2. Barra a càrrec de Can Mateuet. Es facturà les consumicions consumides, les quals
prèviament els cambrers anotaran. Les consumicions tenen un preu entre 2 € i 6 €.
A més cal pagar el servei de cambrers:
Preu 3 hores amb 2 cambrers: 230 €
Preu hora extra: 50 € / hora
**Servei màxim fins les 3 h. de la matinada.
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.... i pels que desitgeu quedar-vos a dormir...
Allotjament turisme rural – habitacions dobles
5 habitacions dobles amb bany.
2 habitacions són d’un màxim de 4 persones i les tres restants d’un màxim de 3 persones.
Lavabo a l’habitació
Calefacció
*Llits parats amb la roba de llit.

Allotjament alberg Montseny - habitacions lliteres
Habitacions amb lliteres (35 places en 2 habitacions).
Lavabos a compartir entre el grup
Calefacció
Espais exteriors amplis
*Llits parats amb el llençol de sota, coixí i coixinera. El grup ha de dur sac de dormir o llençol de
dalt.

Menú esmorzar: Pastes variades, sucs i cafè amb llet.
Menú dinar diumenge: Amanides entre taules, arròs a la cassola, fruita o gelat. Vi, gasosa i cafè.
Preu dinar: 22,75 / adult
12,72 € / infant
PREUS allotjament:
Allotjament Turisme rural (habitacions dobles)
Habitació doble o triple + esmorzar: 34,09 € / adult 20 € / infant

Allotjament Alberg Rural – Habitacions amb lliteres
Dormir + esmorzar: 20 € / adult / infant
**Nadons gratuïts.
Els pares han de dur el bressol i el menjar.
Cal afegir el 10 % d’IVA

A més activitats d’animació (mag, gimcanes,...) .
CONSULTEU-NOS
OBSERVACIONS GENERALS:
. Als preus cal afegir el 10 % IVA .
. Decoració de les taules: Estovalles blanques, vaixella porcellana blanca, coberts, gots i copes.
Altre decoració a càrrec dels nuvis.
. Tot el grup ha d’escollir el mateix menú (i plats).
. Per formalitzar la reserva cal fer un pagament a compte del 20 % del total. La resta s’ha de pagar
una setmana abans amb la confirmació de les places.
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