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ESPAI:

Casa de colònies Mas Muxach
(Brunyola – La Selva)
www.masmuxach.com
Mas Muxach és una masia pairal
restaurada situada al municipi de
Brunyola a 4 km de Santa Coloma de
Farners, en plena natura. Mas Muxach es
troba a dalt d'una muntanya a la solana
d'una petita vall i envoltada d'una
frondosa vegetació: pinedes, suredes,
castanyers, bosc de ribera...
Instal·lacions:

80 places d’allotjament en habitacions amb
lliteres (8 a 20 places)
**Cal dur sac de dormir. Possibilitat lloguer llençols.
Menjador de fusta per 160 pax.
Zona de jardí per la cerimònia civil o aperitiu.
Piscina, zona esportiva i bosc
Espai exclusiu pel grup!!

Ofereix diferents menús i serveis...
Pica-pica
Calamars a la romana, croquetes, bunyols,
torradetes amb salmó, fideuà, pernil amb pa amb
tomaquet, pintxos de meló, mini coca de recapta,
...

Entrants i aperitius especials
Pop a la gallega, brotxetes de gamba pelada i verduretes, cullereta de brandada de
bacallà,... .

Amanides i acompanyaments
Amanida completa de l’horta, amanida tèbia de gambes i espàrrecs, empredrat,...
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Els plats
Vedella de Girona amb bolets,
pollastre amb escamarlans, cuixa de
xai rostida al forn amb xampinyons,
cua de rap, confit d’ànec amb poma i
fruits, del bosc, assortit de carns a la
brasa amb patates al caliu, rostit de
tall rodó de porc amb prunes i
pinyons,...

Postres
Crema catalana, pastis, gelat amb xocolata calenta,...

Begudes
Còctels de benvinguda
Beguda pels aperitius: refrescos, martini, cervesa,... .
Beguda àpat: Vi blanc, vi rosat, vi negre, aigua,... .

Els preus depenen dels menús i servei escollits.
PREUS a nivell orientatiu:
Lloguer espais entre 300 i 600 € / grup
Pica- pica 8/9 plats: 13 € / pax.
Entrants i aperitius e specials: 3,80 € a 5,40 € / pax.
Amanides: 2,50 € a 3,80 € / pax.
Plats principals: Entre 17,50 € a 21,50 € / pax.
Postres: 1,50 € a 6 € / pax.
Begudes aperitius: 6 € a 8 € / pax.
Begudes àpat principal: 11 € a 14 € / pax.
Decoració: 300 € a 500 €
Dj tarda + sopar + disco fins 4 h de la matinada: 300 € a 400 €
Barra lliure de nit fins 4 h de la matinada: 18 € a 19,50 € / pax.
Servei de cambrers (per 100 pax.): 950 € / grup
Sopar informal: 10 € a 12 € / pax.
Allotjament en règim de dormir i esmorzar: 24 € / pax.
Menú infantil: 12 € a 16 € /pax.
Cal afegir el 10 % d’IVA

Amb la primera visita us podem fer un pressupost adaptat al vostre agrat.
A concretar:
Activitats d’animació, decoracions especials, cerimònia,...
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OBSERVACIONS GENERALS:
. La música a la nit es pot allargar màxim fins a les 4 h 5 h.
. Exclusivitat de la casa de colònies.
. A concretar grup mínim depenen dels serveis escollits i època de l’any.
. Imprescindible reserva prèvia amb pagament a compte.
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