CLUEDO A

VIC

Mr. Collins ha mort i ha deixat
una immensa fortuna. Amics i
familiars es reuneixen a Stances
el dia de la lectura del testament
esperant la seva part del pastís ...
Però tots s’emporten
una
sorpresa quan descobreixen un
misteriós enregistrament ...

Mr. Collins ha mort assassinat i
la seva herència serà per a qui
resolgui el crim!

COM
FUNCIONA?

DESCUBREIX QUI, COM I PER QUÈ

Interroga als altres
sospitosos...Tu també ho
ets! Acusa i defensa’t!

Extreu evidències CSI i
descarta sospitosos

Busca i troba pistes, suborna
i fes xantatge als teus
companys, compra i ven
informació amb diners ....

et
mb

OPCIONS
LLOGUER DE SALA
Un esdeveniment especial? Podeu ajuntar els familiars, amics o companys
de treball i reservar només per a vosaltres l’espai. El Show es prepara en
exclusiva per a vosaltres! Disposeu de cuina si voleu preparar-vos l’àpat.

Tarifa a: 35 euros (Joc + Cocktail + Aigua)
Tarifa b: 40 euros (Joc + Cocktail + Aigua + hores
extres amb dret a cuina)
Jugadors: a partir de 12

CATERING PICA-PICA
Què tal desconectar un dia després de la feina amb una activitat especial?
O potser una tarda de cap de setmana...La nostra proposta pica-pica no et
deixarà indiferent!

Tarifa: 50 euros por persona (Joc + Cocktail + Catering)
Jugadors: a partir de 12
PER SOPAR O DINAR A sala privada
Perquè surti tot rodó, oferim l’opció gourmet i pogueu viure una experiència
de sopar amb misteri, única i inolvidable!

Tarifa: 65 euros (Joc + Cocktail + Degustació)
Jugadors: a partir de 16

MENÚ 123 PICA PICA

CATERING
selecció de pica pica
•
•
•
•

Brioix farcit de pernil dolç o formatge
amb deliciosa mantega
Panet amb pà i tomàquet farcit de
pernil salat o llonganissa de la Terra
Porció de pizza
Truita de patates o Quiche del chef
amb verduretes

postres

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

Begudes

*Menús modificables segons temporada

Aigua, refrescos, vi, cervesa,
sucs...

50
euros
A partir de 12 persones

MENÚ 123 SIBARITA

DEGUSTACIÓ
SELECCIÓ SIBARITA
• Medalló de foie mi cuit fet nostre amb
melmelada de pinya i torradetes
• Coca fina de full amb albergínia
caramel•litzada, formatge de cabra i brots
d’enciams
• Bacallà amb textures de poma i cremós de
nyàmeres
• Melós de vedella amb el suc del seu rostit,
cremós de moniato i xips de yuca

*Menús modificables segons temporada

postres

Sopeta de maduixots i xirimoia
amb sorbet de llima

Begudes

Aigua, refrescos, vi, cervesa,
sucs...

65
euros
A partir de 16 persones

LA COMBINACIÓ

PERFECTA

5 sobre 5 a totes les
xarxes socials

L’empresa de referència
a Catalunya de jocs
en viu. L’únic Cluedo
recomanat per tots els
clients, per El Periódico
i per TV3 gràcies a la
qualitat, ambientació i
professionalitat.

aquest cluedo és
la suma de dues
empreses que són
sinònim de qualitat
i exclusivitat:

L’espai més exclusiu a
Vic per a esdeveniments
privats: 150m2 dins un
edifici del s.XVIII, totalment
reformats amb molt
d’encant i amb acabats
d’alta qualitat faran que la
teva vetllada sigui única i
irrepetible.

ATREVEIX-TE!
Rebràs la teva fitxa de sospitós per mail dies abans.
La informació del teu personatge és confidencial! Et
faràs una idea del teu nou jo i treuràs a l’artista que
tens dins.

investiga, acusa i defensat!
L’enigma de la mort de Mr. Collins
s’ha de resoldre!

stancesvic.com
info@stancesvic.com
621 218 900

123ACTIONBARCELONA.COM
123ACTIONBCN@GMAIL.COM
(+34) 687 630 364

