
l a  s a l a  d ’ S t a n c e s

ESPAI PRIVAT

Els nostres menús 
poden ser totalment personalitzats 

amb totes les varietats que es desitgin

Healthy, brunch, 
de degustació, de temporada,...

La sala d’stances 
et donarà tot allò que necessites, 

per tenir una vetllada privada, íntima, 
exclusiva i inolvidable

Judith. Event Planner



esmorzar o berenar

Brioix farcit de pernil dolç o formatge

Panet farcit de pernil salat o llonganissa

Porció de pizza

Assortiment de coques variades:de croissant, de pa, de xocolata, de crema

o 

Assortiment de brioixeria petita: croissant, croissant tres xocolates, ensaïmada

propostes
per a les teves celebracions

Inclou
 la sala d’stances, un espai  de 150 m² amb tots els serveis i totalment equipada

Horari: d’11:00 a 18.00 o de 19:00 a 00:00 h. 
Tot el dia: un plus de 5€ x persona  

20,00 € IVA no inclòs
begudes, cafè, infusions, inclòs



propostes
per a les teves celebracions

berenar sopar

Brioix farcit de pernil dolç 

Panet farcit de llonganissa

Croissant farcit de pernil salat o formatge

Croquetes de pollastre i pernil salat

Truita de patates

Quiche o mini vegetal

Assortiment de coques variades:de croissant, de pa, de xocolata, de crema 

Assortiment de pastes de full i pastes seques o pastís. (suplement 1 €)

Inclou
 la sala d’stances, un espai  de 150 m² amb tots els serveis i totalment equipada

Horari: d’11:00 a 18.00 o de 19:00 a 00:00 h. 
Tot el dia: un plus de 5€ x persona  

25,00 € IVA no inclòs
begudes, cafè, infusions, inclòs



propostes
per a les teves celebracions

30,00 € IVA no inclòs
begudes, cafè, infusions, inclòs

dinar o sopar

Brioix farcit de pernil salat

Panet farcit de llonganissa

Croissant farcit de pernil dolç o formatge

Canapès variats

Croquetes de pollastre i pernil salat

Truita de patates

Quiche o mini vegetal

Pastissos: Mousse de llimona, xocolata, gerds, massini de nata i trufa, tiramisú 

o cassoleta de fruita individual

Assortiment de pastes de full i pastes seques

Inclou
 la sala d’stances, un espai  de 150 m² amb tots els serveis i totalment equipada

Horari: d’11:00 a 18.00 o de 19:00 a 00:00 h. 
Tot el dia: un plus de 5€ x persona  
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