Restaurant Les Palmeres Ca La Clarisa
Condicions de Pagament
-La reserva no es farà efectiva fins que no s’aboni la
quantitat de 600 €.
-Amb una antelació de 8 dies previs a la celebració
s’abonarà el 50%.
-L’import del total de la celebració s’abonarà al
final de la mateixa.
En cas de cancelació del servei contractat:
-Si la cancelació es produeix en mes de 8 dies
d’antelació, la quantitat de reserva quedarà en poder del
restaurant.
-Si la cancelació es produeix en menys de 8
d’antelació, la quantitat entregada (50%) quedarà en
poder del restaurant.
El preu de la barra lliure (servei opcional)serà de 5
€ per persona, exceptuant infants.
Conforme Restaurant Coforme nubis
cif: Nif:
Entrega reserva.............Data.............Firma
Entrega cuenta..............Data.............Firma
*
Es pot provar el menú de boda pagan només el 50% dels
comensals que vinguin a fer la prova

Aperitiu Terrassa
Pernil de Bellota
Llagostins
Calamarss
Canapes variats
Plàtan amb beicon
Pizza mediterrànea
Vins crianza
Vermut Rapitenc
Refrescos
Tots els menus tenen el mateix aperitiu

Menú 1
Aperitiu Terrassa
Coctel de llagostins
Encenalls de foie
Sepia a la graella
Almejes marinera
Peixet
Cargols de mar
Freginat de lenguado amb
calamars i llagostins
Llagostins al rom
Sorbet de llimona
Rodó de vedella
Biscuit amb anous i xocolata
Vins Blanc Pescador
Cava Sardà
Cafè i licors

Menú Infantil
Entremesos d’embutit
***
Almejes a la marinera
Calamars a la romana
Bunyols casolans
***
lenguado
o
Costelletes de xai
***
Gelats a triar

Menú 2
Aperitiu Terrassa

Llagostins al vapor
Cigales a la graella
Encenalls de foie
“Xipirons”
Cargols de mar
Almejes marinera
Pop a la gallega

Llamantol a la graella
Rap alls tendres, a la crema o
Caldereta de Rap
LLagostins al rom
Biscuit amb anous i xocolata
Vins Torres Viñasol, Sangre de Toro

Cava Sardà

Menú 3
Aperitiu Terrassa
Llagostins al vapor
Cigales a la graella
Encenalls de foie
“Xipirons”
Cargols de mar
Almejes marinera
Peixet
Llagostins a la graella
Caldereta de Rap amb llagostins
Sorbet de llimona
Filet als alls tendres
Crema amb fruites del bosc
Vins Moustillan de gramona

Llagrimes de tardor
Cava Anna de Codorniu
Cafè i licors

Menú 4
Aperitiu Terrassa Plus
“Xipirons”
Almeja marinera
Cargols de mar
Pop a la gallega
Peixet
Sepia a la graella

Crustacis selectes

Lamàntol”Bogavant”
Llagostins
Gambes
Cigales

Caldereta de rap
Filet al foie
Saquets de mel i mató

Vins Gessamí gramona o Raimat Chardonnay
Llagrimes de tardor
Cava Anna de Codorniz

Restaurant Les Palmeres Ca La Clarisa
La direcció del Restaurant Les Palmeres els
agraeix l’oportunitat que els dóna en poder
participar en la seva festa.
Detalls dels serveis que tenim a la seva disposició:
-Disposem d’un menjador amb cabuda per a
350 persones.
-Les nostres terrasses estan ubicades al passeig
maritim, platja capri, a la vora de la mar.
-Per al montatge del menjador disposem de
taules rodones fins un màxim de 10 persones( de 8
a 10 persones) i de taules allargades de número
variable.
-En els preus hi ha inclòs la decoració de les
taules i les targetes amb el menu.
Els preus són indicats sense IVA constant tots els
serveis excepte animació musical , barra lliure i
pastis de noces
Per tal de poder fer les targetes i els planols de
situació de les taules, es farà entrega de la llista
d’invitats, almenys amb una setmana d’antelació,
sent aquest el nombre de començals que es
facturarà.

