
ESPAI CAN
PAGÈS

P R O P O S T A  2 0 2 2



ABANS DE RES US EXPLIQUEM

Som la Gemma i en Sergi, us presentem la nostra proposta per la temporada
2022.
No pretenem vendre-us res, simplement us ensenyem el que podem oferir-vos
sense protocols ni promeses que no poguem assolir

PREUS 2022
Per les nits del dissabte
Proposta Glass Tent 130,00€ Tot inclòs

Per les nits de divendres
Proposta Friday 120,00€ Tot inclòs 

Pels migdies
Proposta Vintage 115,00€ Tot inclòs 

Pels mesos d´hivern
Proposta Winter 100,00€ Tot inclòs 

*Demanem unes condicions mínimes de facturació que expliquem en

persona  o per telèfon.

QUÈ ÉS EL TOT INCLÒS?

.Prova de menú per a 6 persones

.Aperitiu amb barra de begudes

.Banquet nupcial amb vins i cava

.2 hores de barra lliure

.Dj 

.Decoració integtral de la finca

.Flors naturals per les diferents zones

.Seating plan i minutes personalitzades

.Manteleria, vaixella,...

.IVA-SGAE



GLASS TENT - 130,00€ - PER LES TARDES/NITS DEL DISSABTE

.Pernil ibèric D.O. Guijuelo

.Coca de pa amb tomàquet

.Vaset de tomàquet natural amb formatge fresc i alfàbrega

.Ceviche de llobarro amb coriandre i crema d'alvocat

.Cassoleta de foie mi-cuit amb mel de canya 

.Cullereta de salmó fumat amb oli de vainilla i llima

.Ancxova del Cantàbric amb mosaico d'escalivada

.Camembert arrebossat amb mostassa dolça

.Sashimi de tonyina amb wasabi i soja

.Llagostí cruixent amb infusió de coco, llima i curri

.Croquetones de ceps i maionesa de julivert

.Biquini de formatge brie i tòfona negra

.Ous estrellats amb xistorra ibèrica

.Fideuà de sípia amb allioli 

.Arròs de camp
Barra de begudes: Cerveses, vermuts, vins, cava, refrescos, sucs

****************
 

Mig llamantol brassejat amb amanida i vinagreta del seu corall
Lasanya freda de mongeta perona, llagostins i maionesa lleugera de marisc
Paupiettes de llenguado i llagostins amb salsa d'ametlles i cava 
Crema freda de meló Cantaloup, llagostins i encenalls de pernil ibèric
El nostre cóctel de gambes amb pinya natural i salsa rosa
Foie mi-cuit, poma saltada amb vainilla i vinagreta de caramel
Coca cruixent amb verduretes, llagostins grillé y fulles verdes amanides
Timbal de patates confitades amb botifarra del perol cremós de bolets
Fred & calent de calamarçó, cansalada confitada i escarola arromescada

****************
 

Filet de vedella Rossini amb foie d'ànec i salsa de tòfona negra
Filet de vedella amb corona cruixent, cebetes confitades i salsa garnatxa 
Timbal de xai confitat a les 12 hores amb pomes i salsa de mel & romaní 
Melós de vedella, el seu jug, parmentier trufada i xips de verdures cruixents 
Magret d'ànec amb coulis de fruits vermells i alfàbrega en textures
Garrinet sense feina amb saltat de verdures silvestres i salsa de vi ranci 
Rap amb crosta picada i puré d'oli verge 
Corvall planxat amb fideus de calamar i emulsió d'escalivada 

****************
Sorbets, pastissos i vins a escollir 
La resta de serveis indicats a la pàgina anterior estan inclosos en el preu



FRIDAY - 120,00€ - PER LES TARDES/NITS DE DIVENDRES
 
.Pernil ibèric  D.O. Guijuelo
.Racó de la xarcuteria i els formatges
.Coca de pa amb tomàquet
.Vaset de tomàquet natural amb formatgre fresc i alfàbrega
.Cassoleta de foie mi-cuit amb mel de canya
.Anxoa del Cantàbric amb mosaic d'escalivada
.Camembert arrebossat amb mostassa dolça
.Mini croquetes de rostit
.Broqueta de pollastre teriyaky amb sèsam
.Planxat de brie amb tòfona negra
.Ous estrellats amb xistorra ibèrica
.Fideuà de sípia amb allioli 
.Arròs de camp
Barra de begudes: cerveses, vermuts, vins, cava, refrescs, sucs

****************
 

Caneló XL de brandada de bacallà amb cremós de gambes
Carpaccio de salmó, alvocat amb oli d'herbes fresques i cítrics 
Canelons de rostit amb beixamel de ceps i encenalls de parmesà
Timbal de patates confitades amb botifarra del Perol i cremós de ceps
Amanida de formatge de cabra caramelitzat, pernil d'ànec i vinagreta de nous

****************
 

Melós ibèric amb parmentier de patata i salsa catalana
Jarret de vedella a baixa cocció i salsa de vi garnatxa
Confit de Canard, parmentier de patata y salsa amb préssecs 
Bacallà amb tomàquet concassé, ceps i espàrrecs bladers 
Filet de vedella Rossini amb foie i salsa de tòfona negra (suplement 5,00€)

****************

Milfulls de xocolata i vainilla
Chiboust de taronja
Xocolata blanc amb maracuià
Xocolata negra amb gerds
Lingot mousse de crocanti
Massini de nata i trufa
Cheesecake amb maduixetes silvestres

Vins a escollir

La resta de serveis indicats a la pàgina anterior estan inclosos dins el preu



VINTAGE - 115,00€ - PELS MIGDIES
 
.Pernil ibèric  D.O. Guijuelo
.Coca de pa amb tomàquet
.Vaset de tomàquet natural amb formatgre fresc i alfàbrega
.Cassoleta de foie mi-cuit amb mel de canya
.Anxova del Cantàbric amb mosaic d'escalivada
.Camembert arrebossat amb mostassa dolça
.Mini croquetes de rostit
.Broqueta de pollastre teriyaky amb sèsam
.Planxat de brie amb tòfona negra
.Fideuà de sípia amb allioli 
.Arròs de camp
Barra de begudes: cerveses, vermuts, vins, cava, refrescs, sucs

****************
 

Caneló XL de brandada de bacallà amb cremós de gambes
Carpaccio de salmó, alvocat amb oli d'herbes fresques i cítrics 
Canelons de rostit amb beixamel de ceps i encenalls de parmesà
Timbal de patates confitades amb botifarra del Perol i cremós de ceps
Amanida de formatge de cabra caramelitzat, pernil d'ànec i vinagreta de nous

****************
 

Melós ibèric amb parmentier de patata i salsa catalana
Jarret de vedella a baixa cocció i salsa de vi garnatxa
Confit de Canard, parmentier de patata y salsa amb préssecs 
Bacallà amb tomàquet concassé, ceps i espàrrecs bladers 
Filet de vedella Rossini amb foie i salsa de tòfona negra (suplement 5,00€)

****************

Milfulls de xocolata i vainilla
Chiboust de taronja
Xocolata blanc amb maracuià
Xocolata negra amb gerds
Lingot mousse de crocanti
Massini de nata i trufa
Cheesecake amb maduixetes silvestres

Vins a escollir

La resta de serveis indicats a la pàgina anterior estan inclosos dins el preu



WINTER - 100,00€ - PELS MESOS D'HIVERN 

.Pernil ibèric D.O. Guijuelo

.Racó de la xarcuteria i formatges

.Coca de pa amb tomàquet

.Vaset de crema d'hivern

.Focaccia de verdures amb oli d'herbes

.Bunyols de bacallà amb romesco

.Saltejat de botifarres amb mongetes i bolets

.Mini croquetes de rostit

.Fideuà de sípia amb allioli

.Arròs de camp
Barra de begudes: cerveses, vermuts, vins, cava, refrescs, sucs

****************
 

Crep farcit de pollastre de corral amb verduretes i salsa vin blanc 
Vol-au-vent farcit de peix i verduretes amb salsa de marisc
Canelons de rostit amb beixamel de ceps i encenalls de parmesà
Fred/calent d'enciams tricolors, ravioli de carbassó cruixent amb brie i vinagreta
dolça de tomàquet

****************
 

Melós ibèric amb parmentier de patata i salsa catalana
Espatlla ibèrica a baixa temperatura i salsa de bolets 
Alons de Canard, cremós de patata i salsa amb préssecs
Tronc de lluç amb cloïses i salsa verda 

****************

Milfulls de xocolata & vainilla
Chiboust de taronja 
Xocolata blanca amb maracuià
Xocolata negra amb gerds
Lingot mousse de crocanti
Massini de nata i trufa
Cheesecake amb maduixetes silvestres

Vins a escollir

La resta de serveis indicats a la pàgina anterior estàn inclosos dins el preu



Gràcies


