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COMUNIONS I BATEJOS

2014
2015

LA PRESENTACIÓ
És un plaer per a nosaltres presentar-los les propostes del nostre
establiment per a la temporada 2015.
El nostre plantejament és oferir-los un paquet on està inclòs tot el
que necessiten per a la seva celebració. D’aquesta manera, podran
gaudir d’un magnífic dia a un preu extraordinari.

PAQUET QUITXALLA
A continuació detallem els serveis inclosos en el Paquet Quitxalla.
Menú Alsineta
Celler
Cafès
Licors
Decoració de les taules
Funda per a les cadires
Impressió de minutes
Descomptes en l’allotjament dels convidats en el nostre
hotel
Aparcament gratuït

Preu: 32,50€

PAQUET QUITXALLA

2014
2015

MENÚ ALSINETA
El Menú Alsineta està composat per aperitiu, plat principal, pastís de
celebració i begudes.
També posem a la seva disposició un seguit de serveis
complementaris a uns preus molt assequibles per tal que puguin
personalitzar-ho segons els seus gustos.

APERITIU DE LA CASA
El nostre aperitiu de benvinguda se serveix a taula quan arriben els
convidats.
Assortiment de canapès
Cullereta de mascarpone, salmó fumat i cruixent de fruits secs
Embotits amb pa amb tomàquet
Cullereta de bacallà amb poma dolça i gingebre
Croquetes variades
Mini broqueta de porc al curri
Calamars a l’andalusa casolans
Mini hamburgueses amb ceba caramelitzada

PAQUET QUITXALLA

2015
2014
ELS PRINCIPALS

Els nostres plats principals són una garantia d’èxit degut a que
només tractem amb productes frescos i es cuida fins el més mínim
detall en el procés d’elaboració.

Rodó de vedella amb bolets
Orada al forn amb patata panadera
Filet de porc amb herbes de la Segarra
Jarret de xai al forn

ELS PASTISSOS
Els pastissos de celebració estan elaborats amb productes de
primera qualitat i són extraordinàriament versàtils per adaptar-los a
diverses presentacions.

Hi ha molta varietat de sabors. Us n’informarem a l’hora
d’escollir-lo.

PAQUET QUITXALLA

2015
EL CELLER

El celler inclòs en el Paquet Sommelier està pensat per a tota mena
de paladars. Són vins molt fàcils de beure.

Aigua sense gas Font Vella
Aigua amb gas Vivaris
Vi Blanc Nuviana
I.G.P. Valle del Cinca

Vi Negre Lo Virol

D.O. Costers del Segre

Bach Extríssim Brut Nature
D.O. Cava

MENÚ INFANTIL
El menú infantil està pensat per a infants de diferents edats i amb la
intenció que agafin forces per a tota la festa posterior.

Macarrons amb salsa bolonyesa
o Canalons de la padrina
Pit de pollastre a la milanesa o Llibrets de llom amb
patates
Pastís de celebració
Preu: 16,00€

CONDICIONS
GENERALS
SERVEIS
ADDICIONALS

CELLERS EXTRES
Els cellers extres donen la possibilitat a aquelles parelles que en el
seu menú volen oferir als convidats vins de major qualitat.
CELLER 1

CELLER 2

Raimat Clamor Blanc
D.O. Costers del Segre
Raimat Clamor Negre
D.O. Costers del Segre
Cava Gran Bach
D.O. Cava

Legaris Verdejo
D.O. Rueda
Raimat Clos Abadia
D.O. Costers del Segre
Anna de Codorniu Brut Nature Vintage
D.O. Cava

Preu: 3,50€

Preu: 8,50€

ALTRES SERVEIS
Col·laborem amb empreses del nostre entorn per tal de
complementar el nostre ventall de serveis.
D’aquesta manera, serveis que normalment haurien de buscar fora
de l’establiment, podran contractar-los a través nostre, garantint així
un servei de qualitat i una màxima complicitat amb els responsables
de cada àrea.
Els serveis addicionals que els volem oferir són:
Servei d’activitats dirigides per a infants. Aquest servei està
ofert per professionals de la comarca amb molts anys
d’experiència.
Disposen d’un gran nombre d’activitats per a la mainada.
Boti-boti i altres jocs.
Servei de transport. Disposem de la possibilitat d’organitzar
un servei de transport amb diferents capacitats per tal que els
convidats puguin gaudir de la festa sense haver de pensar en el
cotxe.
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