PROGRAMA: EVENTS I CELEBRACIONS
Proposta DOM BOSCO 2014
Autorització: Casa de Colònies Núm 49

ESPAI:

Casa de Colònies Dom Bosco __________
(Castellnou del Bages – Bages)
La casa forma part del nucli antic del
poble. Es encantador!!!
Espai exclusiu per vosaltres on podreu
gaudir d’un entorn privilegiat.
Instal·lacions:

Capacitat allotjament: 194 places
Habitacions amb lliteres i bany, de 8 a 30
places.
3 menjadors independents de 80, 45 i 25
pax
Carpa amb capacitat per 250 pax.
Amplis espais exteriors
Pistes de bàsquet, futbol, ...

Piscina
Serveis:
Proposta de menú pe l dinar/sopar: (orientatiu)

Aperitiu fred i calent:

Entreteniments mediterranis
Fusta de xapates amb embotits: (llonganissa, bisbe blanc, bisbe negre i pernil)
Fusta de patés amb torradetes
Fusta de formatges amb torradetes
Botifarra casolana guisada amb ceps a l’estil Dom Bosco.
Cloïsses marinera
Esqueixada de bacallà amb tomàquet natural i picada
Piruletes de llagostí marinades
Fideuà
Barra de begudes amb cava Brut Nature, cerveses, refrescos,
aigües minerals, vi blanc i negre , vermuts, bíters, etc.
Segon plat:
Xurrasco de vedella i costelles i mitjanes de xai, a la brasa llenya,
amb guarnició i les seves salses
Vi negre Cord del país, D.O. Montsant.
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Pastís:
Pastís de nata i Trufa cremat o Pastís Sacher o similar
Cava Brut Nature Mas Macià
Cafès, infusions i copes de sobretaula
Menú nens: A consultar

A consultar altres menús (de 40 € a ….)
Menjador: L’aperitiu es realitza a la plaça del poble.
L’àpat es realitza a la carpa de la casa de colònies.
Menú servit amb cambrers (de negre informal).
Taules rectangulars. Si es desitgen taules rodones a consultar preus.

Decoració amb petits detalls de flors. Altres decoracions a càrrec dels nuvis.
Serveis extres:
Servei d’allotjament i àpats extres

Dormir, esmorzar, dinar.
Àpats no elaborats (tipus casa colònies) a càrrec del personal de la casa.
El menjar surt de la cuina amb safates i vols, el grup ha de parar, servir-se i despara taula (tipus casa
colònies).

Cerimònia civil o religiosa

Església del poble o ajuntament.
A consultar preu.
Música i ball
A càrrec del grup.
No hi ha límit horari sempre que el grup reservi l’exclusivitat.
Barra lliure
A càrrec del grup o la casa.
PREUS:
Aperitiu i Àpat proposta: 60 € / adults
Exclusivitat de la casa : 3.000 €
**Inclou dormir.
**Si el grup desitja no tenir límits horaris i l’espai exclusiu, ha de pagar l’exclusivitat.
Degustació menú inclòs per grup màxim de 6 pax.
Cal afegir als preus el 10 % IVA
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A més us podem oferir Activitats lúdiques
(gimcanes, jocs de nit, concursos,...) .
CONSULTEU-NOS!!

OBSERVACIONS:
.Per formalitzar la reserva cal fer un pagament a compte del 30 % del total.
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