PROGRAMA: EVENTS I CELEBRACIONS
Proposta Castell Vell 2014
Autorització: Casa de Colónies Nº. 77

Casa de Colònies Castell Vell _____________________
(Llinars del Vallès - Vallès Oriental)
www.elcastellvell.cat
Instal·lacions:

Capacitat allotjament: 65 places
Instal·lacions interi ors:
· 1 habitació amb lliteres de 45 places
. 1 habitació amb lliteres de 20 places
. 5 Banys a compartir
. 2 menjadors - sales de 20, 65 i 90 places
Instal·lacions exteriors:
· Zona esportiva (Voleibol, futbol,...)
. Piscina petita
. Zona de bosc

Serveis que ofereix el Castell Vell:
. Pernoctació a la instal·lació (65 persones a la casa). Grup mínim que s’ha de quedar a dormir: 20
persones.
. Servei de càtering per la celebració. La coberteria, gots i vaixella és la de casa de colònies. Les
copes de cava són de plàstic (si el grup ho vol poden ser de vidre, a consultar).
. Servei de cambrers (1 cambrer cada 20 comensals).
. Servei de càtering pel dia desprès de la festivitat. Varies opcions: “brunch” o
esmorzars i dinars que realitzem normalment a la casa de colònies.
. Venta de diferents productes, alcohol, tabac i gel (a contractar com a mínim 5 dies
abans de la celebració).
. Possibilitat de “record de la trobada”, seria una peça de terrissa elaborada pel mestre
artesà Llucià Comas (a consultar).
. Lloguer de material per a la festa (altaveus, equip de so,...).
. Altres serveis com fer les fotografies, flors decoratives, animació amb mag
professional, etc... (a consultar).
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PROPOSTES DE MENÚS
Aperitiu Hot & Cold
Patates “chips”, olives i cacauets
Assortit d’embotit; Formatge, fuet, pernil dolç i salat
“Banderilles”
Croquetes
Bunyols de bacallà
Truita de patata

Aperitiu: Visca el nuvis!!!
Patates “chips”, olives i cacauets
Assortit d’embotit; Formatge, fuet, pernil dolç i salat
“Banderilles”
Croquetes
Bunyols de bacallà
Truita de patata
Plat calent (a consultar)
* Beguda (aperitiu): aigua, vi, refresc i cervesa

Menú “La Torrassa”
Primers (a triar) :
Crema de carbassa amb cruixent de ceba
Amanida tricolor amb formatge fresc i fruits secs
Segons a escollir:
Pollastre a la catalana amb prunes i pinyons
Braó de porc amb verduretes
Mandonguilles amb sípia

Aigua, vi i cava
Cafès i gotes
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Menú “El Castell Vell”
Primers a escollir :
Salpicó de marisc amb tàperes i vinagreta suau.
Amanida de surami de llagosta amb poma i salsa còctel.
Segons a escollir:
Jarret de vedella a la jardinera.
½?Espatlla de xai al forn amb patates lioneses.

Pastís
De xocolata, de nata o de crema cremada
Cava Rigol Natura o Anna de Codorniu
Aigua, vi i cava
Cafès i gotes

Menú Infantil “El Castellet”
Aperitiu infantil (variat de patates i fruits secs)
Escalopa amb patates fregides
Refresc, aigua, pa i terrina de gelat
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“Brunch”
(esmorzar i dinar en 1 àpat,
les dues opcions les podem realitzar a l’hora que vulgui el grup, normalment, a partir de les 12h del mig dia.)

Opció “Bon dia”
Pa: de baguette o pagès, de motlle i torradetes
Begudes: Aigua, cafè, llet, infusions, sucs de fruita, vi i gasosa
Fruita: Poma i taronja
Embotits: Pernil dolç, gall indi i formatge
Carn i ous: Salsitxes i llom
Hortalisses: Enciam, rucula i pastanaga
Làctics: Iogurts, mantega
Dolços: Magdalenes, galetes, xocolata, mel, melmelades i sucre

“Bona tarda”
Pa: de baguette, de motlle i de pagès (alguna versió amb pa integral)
Begudes: Aigua, cafè, llet, infusions, sucs variats, vi, gasosa i cervesa
Fruita: Plàtans, poma, taronja, maduixes, fruits secs (ametlles, avellanes i nous)
Embotits: Pernil dolç, gall indi, formatges (2 varietats) i pernil salat
Carn i ous: Salsitxes, ous (fregit o truita) i llom
Hortalisses: Enciam, rucula i pastanaga.
Làctics: Iogurts (diferents gustos), mantega
Dolços: Croissants, napolitanes, magdalenes, galetes, x ocolata variada, mel, melmelades i sucre
Canapès: Torradetes amb codony, caviar, paté s i salmó fumat
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PREUS:
Lloguer de la instal·lació (de 7:00h a 02:00h): 1.300 €
Fina a un màxim de 65 persones. A partir de 65 persones, cal pagar un suplement de
20 €/persona.
. A consultar suplement horari a partir de les 2 h.
Aperitius:
Hot & cold: 28 € / pax
Visca els nuvis!: 35 € / pax
. En aquests pica pica no hi ha servei de cambrers, hi ha un responsable que vetllarà per el bon funcionament.
Brunch
Bon dia: 18 € / pax
Bona tarda: 23 € / pax
. En aquests brunch no hi ha servei de cambrers, hi ha un responsable que vetllarà per el bon funcionament.
Menú ANTICRISIS: 50 € / pax
Inclou: Menú La Torrassa, aigua, vi, cava, cafè i gotes.
Servei de muntatge i desmuntatge de les taules i cambrer.
Menú ANTICRISIS + pastís: 55 € / pax
Menú ANTICRISIS amb pica pica “Hot & Cold”: 55 € / pax
Menú ANTICRISIS amb pica pica “Hot & Cold” + pastís: 60 € / pax
Menú EL GRAN DIA: 55 € / pax
Inclou: Menú El Castell Vell, aigua, vi, cava, cafè i gotes.
Servei de muntatge i desmuntatge de les taules i cambrer
Menú EL GRAN DIA + pastís: 60 € / pax
Menú EL GRAN DIA amb pica pica “Hot & Cold”: 60 € / pax
Menú EL GRAN DIA amb pica pica “Hot & Cold” + pastís: 65 € / pax
Menú infantil:
Fins a 9 anys: 15 € / nen
A partir de 10 anys. El preu del menú infantil serà el 50 % del menú adult triat
Altres:
. Servei de cambrers (1 cambrer cada 20 comensals, preu de 18 €/hora)
. Lloguer altaveus (a la taula): 1: 20 € 2: 35 € 3: 45 €
. Lloguer d’equip de música: 30 €
. Lloguer d’equip il·luminació: 30 €
. Pack de festa (3 altaveus, equip de musica i llums) són 90 €
. Utilització de la piscina (preu de 3,5 €/persona i dia)
. Servei de càtering pel dia desprès de la festivitat (“brunch” o esmorzars i dinars). Al ser un grup que ha fet
una festivitat té un 10% de descompte sobre la tarifa de la casa (a consultar).
IVA INCLOS

OBSERVACIONS:

. Si es desitja el grup es pot quedar a dormir (mínim 15 pax. i màxim 65 pax.), en aquest cas haurà
de pagar els preus dels àpats (esmorzar, dinar,..) aplicant un descompte del 10 % a la tarifa general.
. Per confirmar la reserva cal fer un pagament a compte del 30%.
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