
ALTRES SERVEIS

EDQ
ESPAI

CATERING

Montadito de truita de patates 1.20€ 
Montadito d'escalivada 1.80€
Croquetes de carn d'olla 1.50€
Miniburguers 2.80€
Pinxo de butifarra 2.50€
Pinxo de mozzarella amb cherry 2.80€
Pinxo d'alberginies amb mel 2.50€
Paperina de calamars a la romana 3.50€
Paperina de patates braves 3.00€
Pizzes casolanes porcionades 1.80€
Mini entrepans (safata 20 u.) 35.00€
Ració d'amanida russa 3.00€
Ració d'amanida xató 3.50€
Broqueta de fruita de temporada 2.00€
Roll de crema d'avellanes 1.20€
Mini brioixeria (safata 20 u.) 35.00€
Minis pastissos casolans (safata 20 u.) 45.00€

CATERING (OPCIÓ 1)
1 Entrepanet de pernil ibèric
1 Entrepanet de fuet
1 Montadito de formatge manxec
1 Montadito de truita de patates
2 Pizzes casolanes porcionades
2 Croquetes de carn d'olla
1 Roll de crema d'avellanes
1 Pinxo de fruita de temporada

PREU: 15€ per persona
(no inclou beguda ni lloguer de sala)
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CATERING (OPCIÓ 2)
 A MIDA. ES RECOMANA ENTRE 8-10 UNITATS PER PERSONA

BEGUDES
1 hora de BARRA LLIURE SENSE ALCOHOL
4,50€ per persona
1 hora de BARRA LLIURE AMB ALCOHOL
7,50€ per persona
KIT Autoservei (ho deixem tot a punt i tu et serveixes)
5,50€ per persona i hora 

LLOGUERS DE SALA
MATÍ (10.00 a 14.00) 150€*
TARDA (16.00 a 20.00) 150€*
NIT (21.30 a 02.00) 300€*

*Obligada la contractació del servei de
begudes

DIA COMPLET (10.00 a 02.00) 800€
(sense obligacions de contractació)

Xocolatada infantil: 500€
(40 persones aproximadament)
Arrossada: a partir de 14€ per comensal
(mínim 30 comensals)
"Asados": a consultar
(mínim 30 comensals)
Calçotades: a partir de 40€/p.
(mínim 30 comensals per fer-la exterior)

ESPECTACLES EN DIRECTE
Música en viu: a partir de 250€
DJ (3 hores): a partir de 400€
Espectacle infantil: a consultar

CATERINGS EXTERIORS

INSTAL·LACIONS DE L'ESPAI
WC exterior d'homes i dones.
Vigilància i supervisió de l'esdeveniment.
Equip SONOS que es pot vincular a telèfon
mòbil per a la reproducció d'àudios.
Projector bluetooth.
Climatització.



EDQ
ESPAI

FAQS 
(PREGUNTES FREQÜENTS)

CONDICIONS DE SERVEI

Com seiem en aquests caterings?
Aquestes propostes estan pensades per estar a
peu dret amb taules i cadires sense assignació i
sense parar amb plats i coberts. Tant les tapes com
els caterings exteriors tindran la seva zona on cada
persona podrà escollir el que vulgui així com la
barra lliure,

I si vull un menu normal?
Cap problema! Tenim les propostes de menú de
grup tradicional a partir de 26€ adult i 18€ nen. A la
següent pàgina els pots veure. Es poden fer totes
les modificacions que considereu. Amb aquests
menús si que els comensals estan assentats i
tenen un servei tradicional. Si s'escullen aquests
menus, no es contempla ni el lloguer de sala ni la
barra lliure ja que es considera un dinar o un sopar
convencional amb hora de sortida a les 17:00 en el
cas dels dinars o a les 00:00 en el cas dels sopars. 

I si vull allargar un dinar o sopar convencional amb
barra lliure?
Doncs també ho podem fer! Ens intentem adaptar a
les teves necessitats. 

Vull llogar només la sala. Puc utilitzar les neveres i
microones?
Si, tenim un office on podreu posar les vostres
begudes i menjar a les neveres. També disposeu de
microones (no cafetera). Heu de tenir en compte
que sempre hi haurà una persona de la casa
supervisant el bon ús de les instal·lacions.

Què inclou la barra de begudes?
En les barres de begudes sempre hi ha, vi negre,
blanc i rosat, cava, sucs, refrescos individuals, ron,
ginebra, vodka, whisky i licors artesans. Tot de
primeres marques
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En el cas de contractar el servei de catering o menus
tradicionals, el número definitiu de comensals s'haurà
de confirmar una setmana abans de l'esdeveniment.
Aquest numero definitiu no podrà ser modificat
després d’aquest període cobrant així les possibles
anul•lacions. 

PAGAMENTS
Es formalitza una garantia de 200€ mitjançant
targeta de crèdit que només es cobrarà en el cas que
s'anul·li l'esdeveniment amb una antel·lació inferior a
72 hores. 
El mateix dia es pagarà el total de la factura. 

Aquest preu inclou: 
Taules i material de muntatge.
Personal de cuina i sala
Coordinació integral de l'esdeveniment
Neteja de l'espai

Aquest preu NO inclou:
Muntatges especials
Material de lloguer sobre catàleg
Pastís de celebració 
Decoració floral

FAQS 
(PREGUNTES FREQÜENTS)

Puc contractar pel meu compte un grup de música o
espectacle?
Si, sempre i quant aquest respecti les instal·lacions i no les
malmeti.

Podem llençar focs artificials?
No, no està permès.

Podem venir uns dies abans a fer la decoració?
Si tenim disponible l'espai no hi ha cap problema. 
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MENUS EDQ
MENU TRADICIONAL 1 (a escollir plat principal)

Per començar (plats per compartir)
Croquetes de carn d’olla
Albergínies arrebossades amb mel
Trinxat de la Cerdanya
Plats principals (a escollir)
Pollastre rostit al forn amb el seu suquet
Mandonguilles amb samfaina
Combinat de botifarres
Lasanya de verdures amb salsa de ceps
Morro de Bacallà a la llauna (+4€)
Xai a la brasa (+4€)
cueta de rap a la brasa (+5€)
Postres (a escollir)
Sel·lecció de postres casolans
Vi de la casa D.O. Catalunya
Aigua i gasosa i pa

PREU: 26€ per persona

MENU TRADICIONAL 2 (a escollir plat principal)

Per començar (plats per compartir)
Croquetes de carn d’olla
Albergínies arrebossades amb mel
Trinxat de la Cerdanya
Escalivada gratinada
Plats principals (a escollir)
Pollastre rostit al forn amb el seu suquet
Mandonguilles amb samfaina
Combinat de botifarres
Lasanya de verdures amb salsa de ceps
Morro de Bacallà a la llauna (+4€)
Xai a la brasa (+4€)
Cueta de rap a la brasa (+5€)
Postres (a escollir)
Sel·lecció de postres casolans
Vi de la casa D.O. Catalunya
Aigua i gasosa i pa

PREU: 29€ per persona
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MENU TRADICIONAL 3 (tot per compartir)

Per començar
Croquetes de carn d'olla
Albergínies arrebossades amb mel
Truita de patates amb ceba caramelitzada
Els entrants
Amanida de xató
Trinxat de la Cerdanya 
Plats principals
Mandonguilles amb samfaina
Combinat de botifarres
Xai de Cerdanya (2 peces per persona)
Ho acompanyarem amb patates fregides naturals i mongetes
seques
Per postres
Sel·lecció de postres casolans
Vi de la casa D.O. Catalunya
Aigua i gasosa i pa

PREU: 34€ per persona

ALTRES ENTRANTS

Pa de coca de folgueroles amb pernil ibèric
4.00€ / persona

Pa de coca de folgueroles amb escalivada i anxoves
3.00€ / persona

Foie micuit amb melmelada de figues
3.50€ / persona

Cassoleta de cigrons amb rossinyols
3.00€ / persona

O qualsevol tapa que tenim a l'inici d'aquest
document (CATERING OPCIÓ 2)


