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Veniu a celebrar el vostre  

Aniversari  amb nosaltres!  

 
ACTIVITAT LÚDICA pels infants i adults   
+ MENÚ DINAR al Restaurant 

Animadors amb més 20 anys d’experiència!! 
 
Can Mariano, restaurant situat al poble de Breda (La Selva) que ofereix 
cuina tradicional catalana de proximitat i de qualitat. 
www.restaurantcanmariano.com 

Pàrquing, Parc infantil,  Servei de bar,...  
amb vistes al Castell de Montsoriu  

 Parc Natural del Montseny 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA: ANIMA’T Aniversaris 
               “30, 40, 50 ,.... ANIVERSARI “ 

PROPOSTA CAN MARIANO -  Jornada d’un dia 
2023 
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HORARI ORIENTATIU: (a consultar horari de tarda-nit) 

11.00 h. Trobada a Can Mariano 
                Presentació equip d’animadors 
11.30 h.  Inici Activitat  
13.15 h. Final Activitat 
               Refrigeri opcional (Can Mariano ofereix un servei de bar) 
14.00 h. Dinar 
18.00 h. Aprox. Final Jornada             Fins un altre !! 

 
 
PROGRAMA D’ACTIVITATS: (a escollir una)   
Activitats de lleure tradicional 
. Si desitgeu podem personalitzar l’activitat amb l’amfitrió (nom, aficions, anècdotes,...). 
. Adaptem l’activitat al grup participant. 
. Detall / regal final per a cada participant. 
. Cal dur roba i calçat còmode.          
. Durada: 1,5 hores aprox. / activitat. 
. Espai: esplanada exterior 
 
GIMCANA BOJA    
Els participants hauran de superar diverses proves i jocs posant en pràctica certes habilitats:  
destresa, orientació, força, intel·ligència, ... . 
Guanyarà l’equip menys “patós”!! 
 
JOCS PERSONALITATS 
Està preparat per complir els 30, 40 , 50,... anys ??  Sap el que significa? Quin canvi!! 
Proves i jocs adreçat a la persona que fa anys sobre diferents habilitats. 
La resta dels participants participen en proves de manera directa o indirecta. 
Ex. Proves: Ball, manualitats, relleus,... . 
 
JOCS TRADICIONALS I CUCANYA  
Jugar, jugar i jugar als jocs d’ahir, d’ara i sempre.  
Recull de jocs de tota la vida. Activitat molt moguda!. 
Poden ser jocs competitius, cooperatius,... puntuables (estil gimcana) o sense. A concretar.  
Relleus, punteria amb ferradures,... 
 
REPTES 
Us repten a superar un seguit de proves: Enginy, esportives, intel·lectuals,...individuals i 
d’equip. 
Els reptes estan servit, quin equip guanyarà??? 
Dinàmica: 
L’activitat es pot desenvolupar amb dues dinàmiques diferents: (a escollir una) 
1. Tot el grup “és un equip” i tot el grup ha de superar els reptes plantejats pels animadors 
(Animadors contra el grup). Adreçat a grups inferiors a 40 participants. 
2. Competeixen entre equips. És indiferent el número de participants. 
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EL CONCURS  
OH! Quina sort o quina desgràcia. En petits equips, les preguntes i proves decidiran el destí de 
guanyar o perdre. 
Concurs amb proves dinàmiques i divertides. 
 
 

L’ESQUIROL NO desenvolupa activitats adreçades exclusivament a grups 
d’infants. 
 
MENÚ Can Mariano 

De primer 
Amanida de temporada 
Pastís de full d’escalivada  i rul de cabra amb perles de soja 
Farcellets de pera i formatge, saltejats amb pernil de glà i pinyons 
Les nostres Croquetes 
Canelons de pollastre rostit i foie 
 
De segon 
Bacallà gratinat amb all i oli de poma i espinacs tendres 
Presa Ibèrica amb crema de ceps 
Combinat, de Xai, botifarra i cansalada amb guarnició 
Bistec al pebre verd 
Peus de porc amb cargols 
 
Les nostres postres  
Pastís massini  o  pastís d’anous i ratafía o  pastís de formatge, llimona i xocolata blanca o  
pastís de xocolata negra 
 
Pa, vi  i aigua (refrescos, cerveses  i cafè no inclòs) 
 
** Espelmes a càrrec del grup 
**El grup ha d’escollir i confirmar els plats desitjats una setmana abans de la celebració  
(Ex. 4 amanides, 5 canelons,...) 

 
MENÚ  infantil fins a 12 anys 

Aperitiu 
Patates , olives i fuet 
De segon a escollir 
Pollastre arrebossat 
Canelons de Can Mariano 
Botifarra a al brasa 
Croquetes de rostit 
Postres (gelat, iogurt, crema catalana o pastís d’aniversari) 
Aigua  

**Disposem de menú especial per vegetarians,  al·lèrgies,... . 
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PREUS: 

Menú Can Mariano: 28 € / pax. 
Menú infantil: 16 € / infants fins a 12 anys 
 
Activitat lúdica: 15 € / adult   12 € / infant a partir de 4 anys 
**Grup mínim 15 pax. o pagar grup mínim  
**10 % de descompte per a grups a partir de 30 pax. 
 

IVA INCLOS 

 

 
 
 
 
OBSERVACIONS: 
. En previsió de  pluja o mal temps el dia abans l’activitat s’anul·larà. En aquest cas el grup 
solament podrà gaudir del dinar al restaurant. 
. Proposta adreçada a grups inferiors a 40 persones. 
. Can Mariano disposa de diferents menjadors. Depenen el número de comensals, el grup 
tindrà menjador exclusiu o no.  
. Si el grup desitja el dinar es pot servir a l’espai exterior del restaurant (esplanada a la zona 
infantil). 
. No  poden consumir menjar ni begudes no comprades al servei de bar ofert per Can Mariano. 
.Per  formalitzar la reserva cal fer un pagament a compte del 20 % del total. La resta es pagarà 
el dia de l’activitat / servei. 
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