PROGRAMA: EVENTS I CELEBRACIONS
Proposta Can Font 2014
Número registre - Casa colònies 381

ESPAI:

Casa de colònies Can Font
(Brunyola – La Selva)
www.canfontbrunyola.cat
Can Font és una antiga casa de pagès
restaurada. Conserva l’antiga estructura i
distribució pairal, així com les seves parets
de pedra i bigues de fusta.
Situada al mateix petit poble de Brunyola.
Instal·lacions:

72 places d’allotjament en habitacions amb
lliteres (6 a 24 places)
**Disposa de 3 habitacions amb lavabo propi
** 1 habitació adaptada a persones amb mobilitat reduïda
**Cal dur sac de dormir
Menjador interior per 60 pax. (comunicant menjador i vestíbul)
A peu dret a l’exterior no hi ha límit.
Zona de jardí a la piscina per la cerimònia civil o aperitiu.
Piscina, pista esportiva i bosc.
Espai exclusiu pel grup!!

Ofereix diferents menús...
MENÚ TIPUS 1
ENTRANTS FREDS:
Patates xips, olives, formatge, amanida grega, pernil del pais…
ENTRANTS CALENTS:
Xoriçets, dàtil amb bacon, calamars a la romana, croquetes…
(Opció d’escollir 5 calents i 5 freds del llistat d’entrants)
PLAT PRINCIPAL:
Rodó de vedella al forn amb salsa d’ametlles i acompanyament de
verduretes o bolets.
POSTRES:
Copa de gelat
Cafè, aigua
**Menú servit amb cambrers
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POSIBILITAT DE FER MENÚ D’EMBOTITS IBÈRICS I FORMATGES. A consultar.
PREUS:
MENÚ 1: 57 € / adult

41 € / nen

OPCIONAL:
BEGUDES: Vi negre, Cava durant sopar i licors amb el café. 10 € / persona
BARRA LLIURE: Barra lliure de begudes alcoholiques, refrescos i licors i 1 cambrers
fins les 6:00h. 1.100€ (Preu calculat per 60 persones)
PASTÍS DE NOSES ?€
ALLOTJAMENT DORMIR, ESMORZAR, ÚS INSTAL·LACIONS: 16 € / adult / nen
Cal afegir el 10 % d’IVA

A concretar:
Ball, decoració, carpa exterior,...

OBSERVACIONS GENERALS:
. La música a la nit es pot allargar màxim fins a les 2 h a l’exterior. Dins la casa pot continuar de
forma moderada.
. Exclusivitat de l’alberg.
. A concretar altres menús.
. A concretar grup mínim depenen dels serveis escollits.
. Imprescindible reserva prèvia amb pagament a compte.
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