
Copa de cava de benvinguda

Coca de vidre amb pernil ibèric

Bombó de foie amb ceba al Pedro Jimenénez

Gotet de patata brava amb “pimentón de la vera”

Croquetes casolanes de pollastre de corral

Coca d’escalivada de verdures amb formatge
de cabra gratinat

Delícies de brie amb dolç de mango

Calamars de platja a l’andalusa ambmaionesa de llima

Gyozas de llagostins amp salsa sweet chili

Bao de confit d’ànec amb salsa Hoisin

Broquetes de pollastre tandori

Espatlla de xai rostida al Oporto amb patatones

Morro de bacallà confítat amb ceps i tomàquet sec

2n plat a escollir

Sopa freda de temporada

1er plat

110,00! per persona
— IVA inclòs —

Racó de dolços: sacher, cheescake i lemon pie

Copa de cava

Barra de refrescs, cervesa, vins de la casa, vermuts
i aigua mineral

Menú casament
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La reserva de l’espai es farà efectiva en el
moment d’abonar una paga i senyal del
20% de la quantitat pressupostada.

Es realitzarà un segon pagament el dia de
la degustació del menú (a concretar un
dia entre setmana i aconsellable 3 mesos
abans del casament) del 50% del pressu-
post o, en cas que no sigui una casament,
un mes abans de la cel·lebració. Deu dies
abans de la cel·lebració es realitzarà el
pagament de la quantitat restant. Si hi ha
extres, es cobraran el mateix dia del ca-
sament.

COMPTE BANCARI EL MIRADOR
DE CANCASES:
ES06 0081 0001 1500 0242 4344

CONCEPTE
NOM, COGNOM I DATA DE LA RESERVA

Els preus inclouen l’IVA, que és d’un 10%.

El nombre de comensals només podrà
variar un 15% menys del nombre inicial al
tancar la reserva, si la variació és superior
del 15%, es cobrarà el 50% del preu del
menú seleccionat per comensal que falti.

És necessari confirmar el nombre de co-
mensals definitiu amb una antelació de 10
dies. Es facturarà en base dels comensals
confirmats 10 dies abans.

En cas d’anul·lació, les quantitats de diners
entregades no es tornaran. Si la celebració
s’aplaça per causes de força major, que-
darà a compte per la nova data, sinó són
causes de forçamajor, s’aplicarà un 10% de
recàrrec a la nova data.

• Els horaris seran: migida de 12h a 18h
(hora màxima de sortida) i tarda: de 19h
a 1h (hora màxima de sortida).

• Es podrà modificar tan l’horari d’entrada
com el de sortida, pactant amb el res-
ponsable de l’esdeveniment aquesta
modificació i aplicant el cost correspo-
nent, sempre que hi hagi disponibilitat de
sala.

• L’empresa es reserva el dret de variar la
sala de la celebració per causes de força
major o per variació del nombre de
comensals.

• El client es fa responsable de qualsevol
desperfecte, trencament o qualsevol
altre dany que per raons alienes al res-
taurant es produeixin al propi espai on se
celebra l'esdeveniment

• El Mirador de Can Cases no es fa respon-
sable de la pèrdua d’objectes de valor
material per part del client dins de les
dependències del nostre restaurant.

• L’empresa disposa d’una assegurança
de responsabilitat civil que cobreix totes
les instal·lacions amb excepció del
PARKING.

• La contractació de l’esdeveniment al
nostre restaurant, implica l’acceptació
d’aquestes condicions.

Condicions de pagament
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