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Un edifici del S.XVIII totalment reformat al cor de Vic, 
envoltarà cada acte del vostre casament fent-lo especial i únic

l’espai 
al cor de la comarca d’Osona



actes i serveis 
del dia del vostra casament

Benvinguda I Cava i refrigeri I Aperitius I Banquet



Complementeu l’aperitiu amb música, decoració, bufets i/o showcooking

us ajudem 
a què cada moment sigui únic i irrepetible



BENVINGUDA AMB COPA DE CAVA I GELÉE DE VERMUT BLANC
Bombó de foie amb interior de poma 

Gaspatxo de tomàquets verds amb llagostí i crostons de pa

Taula de formatges amb confitures i torradetes variades

Caneló de mango amb formatge de cabra 

Racó japonès (maki, sashimi, sushi)

APERITIU CALENT
Croqueta nero amb tonyina fresca 

Broqueta de vieira, pop i papada amb salsa teriyaki 

Risoto de ceps amb parmesà 

Mini brick cruixent de vedella amb salsa de porto

SEGONS A TRIAR
Polpeta de llenguado amb allioli suau de codony i cremós de bròcoli

o

Medalló d’espatlla de xai a baixa temperatura amb copa bolets i patatona

POSTRES A TRIAR
Pastís nupcial

Pastís de Sacher de xocolata i gerds

Semifred de fruita de la passió i crumble

A partir de 60€ persona

menús 
un petit exemple



Escolliu el mobiliari i la decoració floral que més us agradi

banquets 
únics i elegants



VINS ROSATS (AMPOLLA)

PÀL·LID , LLEUGER I ELEGANT

Pansa Rosada (DO Alella) 12,90 €

ESTRUCTURAT, AMB FRUITA I PIRULETA

Brunus Rosé (DO Empordà) 14,50 €

AQUESTA RELACIÓ VA DE DEBÒ…

Pla de l’Àngels (DO Priorat) 24,20 €

VINS NEGRES (AMPOLLA)

AMB FRUITA, FRESC I DIVERTIT

Austum Roble ECO (Do Ribera del Duero) 14,30 €

Basagoiti ECO (DO Rioja) 14,00 €

PER A UNA NIT ESPECIAL

Santbru (DO Montsant) 20,80 €

Abadia de Poblet (DO Conca de Barberà) 20,90

CAVES BLANCS (AMPOLLA)

CRIANÇA MITJANA, FRESC I ELEGANT

Parxet Brut Reserva (DO Cava). 15,50 €

AMB UNA MICA DE COLOR, FRUITA SUBTIL...

Titiana Pinot Noir (DO Cava) 18,00 €

VINS BLANCS (AMPOLLA)

SEC I FLORAL

Austum Verdejo (DO Rueda) 11,90 €

Bruberry Blanc (DO Montsant) 14,00 €

AFRUITAT, FRESC I LLARG

La Duda Godello (Monterrei) 13,50 €

AMB CRIANÇA, COMPLEXE I ELEGANT

Finca Santa Maria (DO Alella) 18,90 €

LI VOLS DEMANAR PER CASAR-VOS…

Scala Dei Massipa (DO Priorat) 32,40 €

celler
de vins i cava



apartaments
amb encant

Totalment restaurats
Els nostres apartaments són compostos de 

3 habitacions, 2 banys, cuina menjador, amb sortida davant i darrere



menú
per als menuts

Benvinguda amb embotits i coca del Mossèn 

ENTRANT

Pasta amb salsa bolonyesa

SEGON

Escalopa de pollastre amb patates 

o 

Bacallà fregit amb ou i farina amb verduretes

POSTRES A TRIAR

Pastís nupcial

Pastís de Sacher de xocolata i gerds 

Semifred de fruita de la passió i crumble

25€ per nen



Us imagineu que tot el que desitgeu per al vostre casament es fes realitat?
Organització, decoració, planificació... tot!

Judith Bolanyos - Event planner

organització 
coordinació



Còctels personalitzats, idees específiques per a cada client, 
barres temàtiques de cocteleria 

per aconseguir esdeveniments únics i exclusius

gintònics 
dissenyem gintònics a mida



serveis no inclosos

Lloguer material personalitzat, 10€ pax + 10% IVA  /  Decoració floral i altres (preu segons allò escollit)

Barra de gintònics, 12€ pax + 10% IVA  /  Wedding planner 300€ + 10% IVA

condicions de pagament

50% a la prereserva, la resta 5 dies hàbils abans de la celebració.

propostes 
cada parella té necessitats diferents, quines són les vostres? 
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