
ENTRANTS
D’ARRIBADA
(a peu dret exterior o interior)

Per a picar: xips de verdures, 
fuet, variat d’olives i llagostí 
salat.
Barra: aperitius, refrescos 
i vins.
Suplement de 6 € (adults 
i infants).
 

APERITIUS
DEL MAS
(asseguts a taula)

Del temps
Taula d’embotits, pernil i 
formatges amb pa de vidre
Coques casolanes
Esqueixada de bacallà

Calents
Twister de llagostí
Pop a la gallega amb patata 
trufada
Caragols a la gormanda
Cassola de bolets amb llonga-
nissa esparracada
Degustació de fideuà

Condicions generals
Per la confirmació de la reserva s’ha de fer un avançament 
del 30% del total de l’import de la celebració. No hi ha 
compromís de reserva de la data escollida si no s’ha 
efectuat el pagament. La resta a la sortida del banquet. 
Aquest darrer pagament s’efectuarà en efectiu, targeta 
visa o taló confirmat.
El termini màxim de confirmació del nombre de comensals 
serà d’una setmana abans de l’enllaç i s’ha de fer via 
correu electrònic. Aquest número s’entendrà com a 
definitiu a tots els efectes per realitzar els serveis i la 
facturació.

Tots els menús inclouen
Pastís de celebració (a escollir) amb figureta.
Vins de Tomàs Cusiné Vilosell.
Cava Bochoriss brut nature.
Refrescos, aigües.
Cafès, infusions i carro de licors.
Assessorament, disseny i planificació de l’esdeveniment.
Menús especial (vegetarians, celíacs).
Atenció personalitzada per a les persones grans.
Decoració de les taules i minuetes pels convidats.
Servei de projecció i so.
Servei de barra amb cambrer durant 2 hores.

Altres serveis, 
a consultar
Berenar.
Sorbet entre plat.
Celler Raïmat.
Inflables.
Barra lliure.
Grup musical per ball posterior (2 h).
Decoració floral.
Animació i espectacles en general 
(infantil, màgia, focs artificials...).
Servei de vídeo, diapositives o megafonia.

MENÚ A
PRIMER

Aperitius del mas

SEGON
(a escollir-ne 2)

Secret d’ibèric amb salsa 
de ceps

Dorada al forn amb trilogia 
de verdures

Suprema de salmó fresc a la 
crema de formatges. Supl 3 €

44 €

MENÚ B
PRIMER

Aperitius del mas

SEGON
Civet de melós de vedella 

amb bolets silvestres
Llom de bacallà amb crema 

d’espinacs i fruits secs

48 €

MENÚ C
PRIMER

Aperitius del mas

SEGON
Cabrit a baixa temperatura 

a l’estil del xef
Tronc de rap al forn amb salsa 

d’all cremat i gambes

54 €

MENÚ INFANTIL
PLAT COMBINAT

Patates xips, daus de formatge, 
croquetes i calamars 

(Escollir 1)
Macarrons i pit de pollastre 
arrebossat o canelons i pit 

de pollastre arrebossat

POSTRES
Gelat

- Pa i begudes

25 €
Servei de monitors inclòs 

a partir de 10 nens

(activitat de 2 hores 
després de l’àpat)

Bossa de garmonderies

MENÚS CELEBRACIONS
Ideal per comunions, batejos, aniversaris...

Ens adaptem al teu 
pressupost, en parlem?
Consultan’s altres opcions!

Reserves:
info@masmiravall.com
tel. 973 050 257
JUNEDA
miravall.cat


