PROGRAMA: ESDEVENIMENTS I CELEBRACIONS
Proposta Mas Mogent 2016
Número registre - Casa colònies 58

Casa de colònies Mas Mogent - Maristes
(Llinars del Vallès - Vallès Oriental - Barcelona).
www.maristes.cat/mogent
Instal·lacions:

Allotjament en habitacions amb lliteres (2,4,6 places)
per 220 places (parades amb roba de llit)
Claustre exterior per 350 comensals
2 menjadors tancats (140 + 100 comensals)
Espais exteriors amplis
Espais accessibles a persones amb mobilitat reduïda
Espai exclusiu pel grup!!
Mas Mogent us dona la llibertat de muntar la celebració al vostre desig!

Dos opcions de menú:
(Orientatius)

OPCIÓ A / BUFFET a peu dret
Pica- pica base:
Chips
Escalivada amb anxoves
Truita de patates
Olives
Llagostins
Taula de formatges
Embotits del Montseny
Mini croquetes
Calamars a la romana
***
Aigua, vi negre, Coca-Cola, Fanta, Cervesa,Bitter Kas
***
Cafè, tallats i infusions
Preu per persona: 37 €
Preu nen (fins a 10 anys): 20.50 €
Preu pernoctació: 16 € Dormir + Esmorzar (Mínim 80 persones)
Preu Mp (Sopar, dormir i esmorzar): 26 € /nen / adult
Degustació prèvia menú: 25 € / pax.
IVA INCLOS
Inclou:
Taules i cadires de la casa (a concretar número)
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Opcionals:
**Preu / adult
**IVA INCLOS
Xoricets al chardonnay
Musclos al vapor
Esqueixada de bacallà
Cloïsses a la marinera
Cassola de botifarra amb bolets
Fideuà
Vedella amb bolets

2.10 €
4.20 €
3.90 €
2.50 €
5.70 €
3.70 €
6.20 €

Mozarel.la amb tomàquet i salsa

2.80 €

Empedrat
Arròs con verdures
Bunyols d'espinacs
Enpanadilla gallega
Assortit de canapés
Truita de carbassó
Dàtils amb baicon
Brotxeta de gall d’indi con salsa
agredolça

2.10 €
2.85 €
1.90 €
1.65 €
3.85 €
1.35 €
3.10 €

Barra lliure (sense cambrer)
Xocolata amb melindros
Talls de meló amb xindria
Pastís (Massini: nata xocolata i crema
cremada)
Servei monitors:

6.95 €
2.90 €
3.00 €
3.25 €

1.65 €

Extres:
Cambrer extres beguda
Sorbet de llimona
Cava Brut Nature de Rigol
Vi blanc i negre: D.O. la vinyeta
(Negre 4 Blanc5)
Equip de So + 1 tècnic (800 watts)

75.00 €
2.50 €
5.00 €
4.60 €
230 €

**Equip amb entrada ordinador o Ipod.
Música a càrrec del grup.

Lloguer de carpes

consultar Lloguer logística

OPCIÓ B / MOGENT
Entrants:
Assortit de canapès
Calamars a la romana
Truita de patates
Mini croquetes variades
Olives farcides
Llagostins
Escalivada amb anxoves
Taula de formatges
Embotits del Montseny
Encenalls de pernil serrà
*Servit a taula.
*Opcional (sense cost addicional) Aperitiu en un altre espai amb 3 o 4 plats del entrants
amb servei de begudes.
***
Sorbet de llimona amb galeta
***
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consultar
consultar

Espatlla de xai al forn, Vedella amb bolets o Cuetes de Rap
***
Pastís de casament: Massini
Aigua, vi negre, Coca-Cola, Fanta, Cervesa,Bitter Kas, Cava B.N. Muguet
Cafè, tallats i infusions

Preu per persona: 55 €
Menú infantil : Pica-pica + llom arrebossat amb patates fregides, gelat i pastís 20.50€
Preu pernoctació: 16 € Dormir + Esmorzar (Mínim 80 persones)
Preu Mp (Sopar, dormir i esmorzar): 26 € /nen / adult
Degustació prèvia menú: 25 € / pax.
IVA INCLOS
Inclou:
Taules i cadires de la casa
Logística de la casa
Extres igual menú A
Definició SERVEIS:
Decoració
Les taules quadrades estaran parades amb tovalles blanques, plats de porcellana i copes (de la
casa).
A concretar decoracions especials (taules rodones, tovalles de colors fins al terra, cadires amb roba,
flors,...). El grup pot decorar taules i espais al seu estil i desig.
La casa es l’encarregada de la col·locació de taules, cadires i mobiliari.
La casa posa a disposició de tot el material disponible (260 cadires i taules quadrades). Altres
materials s’hauran de llogar (a càrrec del grup).
Servei d’equip de so
La casa habilitarà dos altaveus al claustre o menjador.
Equip amb connexió ordinador i Ipod.
El grup es fa càrrec de dur l’ordinador o Ipod i de punxar la música.
Hi haurà un tècnic de suport.
A partir de les 0 h música a sala interior (sense límit horari).
Servei de barra lliure durant el ball
Sense servei de cambrer.
Begudes de gama baixa.
Sense límit horari.
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Allotjament en habitacions amb llits baixos o lliteres.
Equipat amb roba de llit (sense parar)
Lavabos al passadís
En el cas que sigui dinar de celebració, a concretar el menú del sopar (pa amb tomàquet i embotit
o...).
El sopar i esmorzar es estil casa de colònies (sense servei). El grup ha de parar, desparar i servir-se.
Control d’entrada a les habitacions a càrrec del grup (la casa us ajudarà).
Recomanem allotjar a tot el grup a l’arribada (cal tenir-ho en compte amb l’horari).

OBSERVACIONS GENERALS:
. Exclusivitat de l’edifici central .
. Grup mínim 100 pax. o pagar grup mínim. A concretar amb dates especials.
. Poden haver altres possibles grups ens altres edificis o espais exteriors.
. A concretar opció lloguer de les instal·lacions sense servei (servei càtering a càrrec del grup).
. Imprescindible reserva prèvia amb pagament a compte.
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