PROGRAMA: ESDEVENIMENTS I CELEBRACIONS
Proposta Can Solà 2016
Autorització: Casa de Colònies Núm. 62

Casa de Colònies Can Solà _______________________
(Vilobí d’Onyar – La Selva)
Registrada amb el Núm. 62

www.cansola.com
Instal·lacions:

Capacitat allotjament: 170 places
Instal·lacions interiors:
· 1 habitació de 23 places
. 1 habitació de 24 places
. 12 habitacions de 10 places
. 2 menjadors de 80 places
. 1 carpa per a 150 persones
**Habitacions amb lliteres i lavabos

. Sala polivalent (festa, reunions,...)
Instal·lacions exteriors:
· Zona esportiva (Bàsquet, futbol,...)
. Piscina
. Zona infantil
. Zona de bosc
Carpa exterior
per a 150 pax. pax.(ampliable)
Espai exclusiu!!!

Serveis:

Proposta de menú de barbacoa pel dinar / sopar: (orientatiu)
**Disposem d’altres menús amb càterings externs.

Aperitiu
Safates amb embotits i formatges variats
Combinats de croquetes, calamars i gambes arrebossades
Canapès de salmó amb perfum de llimona
Tastets de patés
Torradetes de brie amb melmelada de gerd
Boucheès de cranc filat
Voulavents de crema d’ advocat
Daus de meló amb pernil
Coca d’escalivada
Mini bikinis
Canapès farcits d’ous i anxoves
OIives
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NOTA: Opcional es pot afegir una taula de pernil serrà o ibèric, i /o una taula amb fruita.
**A peu dret a l’exterior
Segon (plat únic)
Barbacoa estil argentí
(cuiner professional)

Carn a la brasa: botifarra, xistorra, morcilla,
costellar de vedella, “vacío”, xurrasco, pollastre,
xai i porc
Acompanyat amb patates al caliu i amanides
Postre
Lemon champ o gelat amb neula
Pastís
De la Pastisseria Noguera
Cava Conde de Caralt
Cafès i licors en xupitos o copes
Beguda (aperitiu i àpat): Refrescos, cava, vermut, vi negre i blanc i aigua
Menjador:
Menú servit amb cambrers a la taula amb safates (cadascú menja el que vol)
Taules rectangulars i cadires
Possibilitat muntar taules rodones amb preu suplement
No inclou el lloguer de roba per les taules o les cadires
MENU INFANTIL (alternatiu): Macarrons i carn a la barbacoa.

Altres Serveis:
Espai cerimònia (en cas d’haver)
El grup pot celebrar la cerimònia civil als
exteriors de la casa
Can Solà habilita bancs d’església, cadires i bales
de palla
Altre decoració a càrrec del grup
Música i ball
Servei Dj durant la cerimònia i festa
Barra lliure
Servei durant el ball (4 hores)
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Servei d’allotjament i esmorzar
Esmorzar de tipus bufet (9 h a 12 h)
Allotjament amb habitacions amb bany i llits parats amb llençols
PREUS:
Aperitiu i menú Argentí: 45 € / adult
Menú infantil: 15 € / nens
Servei Música i ball: 200 € / grup
Servei barra lliure (4 hores): 20 € / pax. (Si desitgeu més hores a consultar suplement)
Lloguer de roba per taules i cadires: A concretar segons el grup
Allotjament i esmorzar: 20 € / pax
Servei de gestió, organització, muntatge i atenció: 480 €
**Aquest servei es cobra a tots els grups. Pot variar segons el número de convidats i serveis complementaris
reservats.

Cal afegir als preus el 10 % IVA

OBSERVACIONS GENERALS:
. La carpa exterior no disposa de tarima de parquet ni cortines (vels). Es pot muntar amb preu
suplement.
. A concretar altres opcions de decoració. Els nuvis podeu decorar els espais al vostre estil i desig.
. Per formalitzar la reserva cal fer un pagament a compte del 20 % del total. La resta a concretar.

A més us podem oferir: Música en directe,
un mag, un “coctelero”,... Activitats lúdiques (gimcanes,
jocs de nit, concursos,...) .
CONSULTEU-NOS!!
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