SERVEIS INCLOSOS EN EL MENÚ
Aigües minerals, refresc, vi blanc, vi negre, cava brut nature i cafès
Adornaments florals interiors i exteriors
Espelmes (nit)
Revestiment de cadires
Minutes amb el menú escollit
Ninots de nuvis pel pastís nupcial
Degustació del menú per a dues persones per casaments amb un mínim de 60
comensals, per la resta d’acompanyants el preu serà de 45 €
Barra lliure 2 hores (ball)

SERVEIS NO INCLOSOS EN EL MENÚ

Servei de dj.

695 €

(inclou música durant tot l’àpat i dues hores de ball)
en el cas de sol·licitar una 3ª hora s’hauran d’abonar 275 € en concepte de
dj. i la barra lliure de 5€ per persona

MENÚ INFANTIL

25,90 €

Canalons o macarrons
Escalopa de pollastre amb patates
Pastís, aigües minerals i refrescs
(cal afegir segons l’edat aperitiu 15,00€)

CERIMÒNIA CIVIL

695 €

Inclou “jutge” decoració floral, catifa i ambientació musical
-

La cerimònia celebrada en el restaurant no té validesa legal

-

Només està permesa la utilització de pètals naturals i arròs. no està
permesa la utilització de confeti, petards ni sirenes, en cas de
d’utilitzar algun d’aquets elements s’aplicarà una sanció, (com per
exemple servei de neteja)

PROMOCIÓ D’HIVER 2018-2019 20% DE DESCOMPTE
(MESOS DE NOVEMBRE, DESEMBRE, GENER, FEBRER I MARÇ)
MINIM 70 COMENSALS

Condicions per la contractació

La reserva quedarà formalitzada amb una quantitat de 600€ en concepte de
paga i senyal.
En cas de cancel·lació o anul·lació el restaurant no tornarà la quantitat
abonada.
El restaurant té el dret de canviar o modificar els plats d’aquests menús
amb la finalitat de millorar-los.
El servei de showcooking es farà exterior a partir de 50 comensals.
15 dies abans del casament es confirmarà la quantitat de comensals pel
muntatge (planell) indicant els menús adults, infantils, trones i menús
especials.
Aquest és el nombre que es facturarà el dia del banquet.
El pagament es farà per transferència o per xec conformat per l’entitat
bancària 3 dies abans de la data del banquet.
No està inclòs l’iva a cap preu de la carta de menús.
La barra lliure i la música començarà 30 minuts després de servir els cafès.
L’horari de finalització dels casaments nocturns serà com a màxim fins a les
tres de la matinada .
En cas de sol·licitar el menjador Garbí (capacitat per a 240 comensals), si és
un dissabte nit s’haurà de pagar un mínim de 110 menús, si sou menys la
diferència es cobrarà a 50€ per comensal.
Disposem d’un servei recomanat de fotografia i vídeo, però en cas de ser un
fotògraf extern no es cobrarà cap tipus de cànon.
En cas de contractar un servei exterior de Dj, s’haurà d’abonar la quantitat
de 575€ d’impostos (sgae, agedi, aie).
L’empresa no respon dels danys que puguin ser ocasionats en els vehicles i
objectes dipositats en l’aparcament, ni la pèrdua de valors o materials
dipositats a tota la propietat
Els objectes que us deixeu després del casament com a màxim es guardaran
una setmana.
En cas de malmetre alguna de les nostres instal·lacions s’aplicarà un càrrec
dels desperfectes ocasionats.

Horari d’atenció de visites
De dimarts a divendres de 16:00 a 20 hores
Dissabtes matí d’11 a 14 hores
Diumenges d’11 a 14 hores
(millor demanar cita prèvia)

