Casaments

RESTAURANT MASIA LA VINYA

Crta. de Masnou a Granollers km. 5,2 ALELLA
935551362 · 620598446
www.masialavinya.com · info@masialavinya.com

Benvinguts
a La Vinya
Situat a Alella, el Maresme, el Restaurant La Vinya els hi ofereix un entorn
agradable amb unes excel·lents vistes al mar i a la Serralada Litoral.
Som un restaurant de caire familiar amb cuina pròpia i típica mediterrània.
En aquest dossier trobaran la nostra proposta gastronòmica per a
casaments i tota la informació relacionada per aquell dia.
Posem al nostre equip professional en hostaleria i protocol a la seva
disposició.
Els recordem que fem un casament al dia en el nostre saló. La capacitat
mínima del saló, i per poder realitzar aquest menús amb les seves
condicions, són 50 persones, i la capacitat màxima són 120 persones.
No considerem temporades ni altes ni baixes, ni li donem més importància a
uns mesos o altres. Els deixem triar el seu dia de casament sense
condicionants. Per això els preus dels menús seran vàlids per a qualsevol
dia de la setmana inclosos dies festius.
Per a pròximes visites els recomanem CONCERTAR DIA I HORA trucant al
935551362 o 620598446 o enviar un correu info@masialavinya.com
El nostre horari per atendre visites és de:
Dimarts a Diumenge de 9:30-12:00

Funcionament dels menús
APERITIU PER A TOTS ELS MENÚS
Formatges variats amb torrades
Culleres sorpresa
Twister de llagostí
Xips vegetals de colors
Piruletes de foie
Cons amb farciment sorpresa
Broqueta de pollastre
Gamba en tempura
Mini croquetes de pernil
Mini hamburgueses La Vinya
Buffet de rissotto amb gambes i alfàbrega
Buffet de fideuà marinera
BARRA DE BEGUDES PER L'APERITIU:
Vi blanc, negre i cava. Refrescos, Vermouths, Aigües amb i sense gas, Sucs.
Autoservei de 4 varietats de cerveses
PRIMER PLAT IGUAL PER A TOTS
SEGON PLAT IGUAL PER A TOTS
PASTÍS IGUAL PER A TOTS

CELLER I BEGUDES DURANT L'ÀPAT:
Roura Sauvignon D.O. Alella
Ramón Bilbao Criança D.O. La Rioja
Parxet Brut Nature Vintage D.O. Alella
Cafès o Infusions

MENÚS LA VINYA

PRIMER PLAT A TRIAR-NE UN:
Carpaccio de pinya amb daus de salmó fumat, llagostins i fruits secs
Canalons XL de bolets silvestres amb crema de ceps i oli de tòfona
Pastís de peix i marisc amb crema de nècores i gamba vermella
SEGON PLAT A TRIAR-NE UN:
Turbot de tall a la planxa amb verdures a la brasa
Suquet de rap amb musclos, cloïsses i gamba vermella
Filet de vedella a la brasa amb verdures a la brasa

PRIMER PLAT A TRIAR-NE UN:
Suprema de lluç a la planxa amb encenalls de pernil ibèric
Film de gamba vermella amb ceps i vinagreta de bolets
Llamàntol "sense feina" amb mesclum d'amanides i praliné d'ametlles
SEGON PLAT A TRIAR-NE UN:
Filet de vedella a la brasa amb barretina de teula de foie
Cabrit al forn estil Aranda amb patates i salsa de la seva cocció
Entrecot de vedella tipus KOBE a la brasa

PASTISSERIA
MASSINI: Base de pa de pessic amb trufa, nata i gema cremada.
MOUSSE DE LLIMONA I MENTA: Base de pa de pessic amb mousse de
llimona i fulles de menta.
SIMFONIA 3 XOCOLATES: Elaborat amb xocolata blanca, xocolata amb
llet i xocolata negra al 70% de cacau. (3 colors)
SELVA NEGRA: Doble base de pa de pessic de cacau, amb nata,
encenalls de xocolata i almívar de cireres.
SACHER: Base de pa de pessic de xocolata amb melmelada de maduixa.
CREMA I GERDS: Pa de pessic amb crema pastissera i gerds
CANYELLA: Base de pa de pessic amb mousse de canyella i compota de poma.

MENÚ INFANTIL
RECOMANAT PER A NENS FINS A 12 ANYS
Aperitiu amb els grans
Primer plat: Macarrons amb tomàquet o Canalons casolans gratinats
Segon plat: Pit de pollastre arrebossat o Hamburguesa de vedella
Pastís de casament o Gelat
Hi ha la possibilitat de fer la mateixa quantitat en un sol plat
En el cas que una persona adulta vulgui menú infantil es cobrarà
com a Menú Adult.

PREPARACIÓ DEL BANQUET
- 2 mesos abans del banquet realitzarem la prova del menú on el deixarem
tancat.
- 7 dies abans del casament els nuvis faran entrega dels noms dels
convidats, la seva col·locació a les taules, així com els menús especials.
- És recomanable que els nuvis vinguin el dia abans a portar detalls i
col·locar-los a les taules així com mirar la disposició dels comensals.
- Possibles muntatges de les taules al saló segons nºde convidats o
preferències:

- Les taules rodones tenen una capacitat mínima de 8 i màxima de 10.
- Es recomana situar la taula dels nens pròxima a la zona d'entrada-sortida.

TIMING del dia del CASAMENT
Aperitiu al jardí 2 hores
Banquet i entrega de regals 3 hores
Festa i Ball 2 hores
Una vegada finalitzi la música contractada donem per acabada
la festa, s'haurà d'abandonar les instal·lacions
EXEMPLE CASAMENT DE DIA
13:00 Aperitiu
15:00 Dinar + Entrega de regals
18:00 Ball
20:00 Fi de Festa

EXEMPLE CASAMENT DE TARDA
18:00 Aperitiu
20:00 Sopar+ Entrega de regals
23:00 Ball
01:00 Fi de Festa

El preu del Menú inclou
- El Menú Seleccionat amb l'Aperitiu, Primer Plat, Segon Plat,
Pastís de Casament, Begudes i Celler.
- Disseny i realització de Menús Especials per a persones amb intoleràncies o
al·lèrgies amb previ avís (el dia de la confirmació de tots els convidats).
- Pernil ibèric al tall durant l'aperitiu, tipus "paradeta" acompanyat de
pa amb tomàquet.
- Minutes personalitzades on escriurem el menú triat i el nom del convidat.
- Llistat de les taules amb els noms dels convidats per facilitar la seva col·locació.
- Centres florals per les taules del saló. Els centres són de flor natural i de temporada.
- Servei de Disc-Joquei previ menú musical (segons preferències):
Música durant l'aperitiu.
Música durant el banquet
2 Hores de ball. El ball començarà una vegada es retiri el cafè.
- Barra lliure de licors durant el ball: Refrescos, Sucs, Cava i Aigües. Licors per fer
combinats: Martini, Licor 43, Ponche, Malibú i Licors sense alcohol. Vodka:
Absolut y Moskovskaya. Rom: Bacardi, Brugal i Barceló. Whisky: JB, Ballantines i
Cutty Sark. Ginebres: Beefeater, Seagram's, Puerto de Indias, Larios 12, Tanqueray.
- Figura de nuvis per col·locar al pastís.
- Cadires vestides amb fundes i llaç.
- Degustació del Menú: Per a casaments superiors a 80 persones estaran
convidades a la prova 6 persones. Per a casaments amb un número inferior
estaran convidades 2 persones. La Prova del Menú consisteix en Primer Plat,
Segon Plat, Pastís i Celler.
La Prova es realitzarà de Dimarts a Divendres al servei del Dinar.
Per a més informació contactar al 935551362 o info@masialavinya.com

