
La felicitat és l'única cosa que es 
multiplica quan és compartida

A L B E R T  S C H W E I T Z E R

E S P A I  C A N  P A G E S  2 0 2 3



PREUS 2023
 

PER LES NITS DELS DISSABTES I  VIGÍLIES DE FESTIUS
Proposta Glass Tent 135,00€ tot inclòs

ABANS DE RES US EXPLIQUEM

Som la Gemma i  en Sergi ,  us presentem la nostra proposta

per la temporada 2023.

No us pretenem convèncer de res,  simplement us ensenyem  el

que podem oferir-vos.

Si voleu venir a visitar-nos us ensenyarem la nostra f inca  i

intentarem transmetre-us aquesta confiança que fa que

siguem únics

PER LES NITS DE DIVENDRES
Proposta Friday 125,00€ tot inclòs

PELS MIGDIES
Proposta Vintage 120,00€ tot inclòs

PELS MESOS D'HIVERN
Proposta Winter 105,00€ tot inclòs

UN SOL PREU, TOT INCLÒS 
 
 

Aperitiu & Banquet amb totes les begudes
Dj & Animació personalitzada durant tot l 'esdeveniment

Música ambient personalitzada  
2 hores de barra l l iure amb begudes de primeres marques

Decoració integral de la f inca
Flors naturals per la recepció,  cerimònia,  aperit iu

Espai nuvis & fr iends
Centres de taules personalitzats amb flors naturals

Seating plan,  minutes personalizades amb logo de la parella
Mobil iari  boho chic & l letres LOVE de fusta gegants

Manteleries/Vaixelles
Servei d'audiovisuals

Prova de menú
Iva/Sgae

PROPOSTA PICA PICA & PLATO
Proposta One 130,00€ tot inclòs

PROPUESTA PICA PICA & SHOW COOKING
Proposta Flow 135,00€ tot inclòs



GLASS TENT       130,00€

Somos Gemma & Sergi ,  os presentamos nuestra propuesta

para la temporada 2023.

No pretendemos convenceros de nada, simplemente os

mostramos lo que podemos ofreceros.

Si  queréis venir a visitarnos os enseñaremos nuestra f inca

e intentaremos explicaros porque todas nuestras parejas 

 dicen que ser diferentes nos hace únicos.  

G L A S S  T E N T

 
Pernil  ibèric D.O. Guijuelo

Coca de pa amb tomàquet

Tataki de salmó o tonyina amb sèsam i  soja/wasabi

Sopeta de meló amb menta fresca i  ol i  de jabugo

Croquetones de bolets i  maionesa de jul ivert

Mi-cuit d'ànec amb gominola de fruita de la passió

Anxova del Cantàbric amb mosaic d'escalivada

Esqueixada de bacallà amb "pico de gallo" d'alfàbrega

Llagostí  amb gavardina de panko i  maionesa de romesco

Mini fondue de formatges i  encurtits picats

Planxat de sobrassada i  codonyat

Broqueta de pollastre satay amb salsa picant de cacauets 

Els corners:

Ous trencats amb espàrrecs bladers i  tòfona negra

Fideuà de sípia i  al iol i

Arròs de camp

Carretó de cerveses,  sucs & refrescs,  bufet de vins & cava, vermuts

Paupiettes de l lenguado i  l langostins amb salsa d'ametlles i  cava

Carpaccio de tonyina "Yellowfin" amb juliana de mango i  vinagreta de soja 

El  nostre cóctel de gambes amb pinya natural  i  salsa rosa

Crema freda de meló Cantaloup amb l lagostins i  pernil  ibèric

"Massini"  de foie micuit i  formatge  de cabra

Coca cruixent de verduretes,  l lagostins gri l lé y enciams verds amanits

Timbal de patates confitades amb botifarra del Perol i  crema de ceps

Fred & calent de calamarçó,  panxeta confitada i  escarola arromescada

Caneló XL de brandada de bacallà amb salsa de gambes i  pesto genovès 

Mig l lamantol brassejat amb el seu arròs caldós i  ol i  d'estragó +6,00€

Filet de vedella Rossini  amb foie d'ànec i  salsa de tòfona negra

Filet de vedella amb cebetes,  corona cruixent i  salsa garnatxa

Timbal de xai  confitat 12h amb pomes  i  salsa de mel & romaní

Lingot de melós de vedella amb parmentier trufada i  xips de verdures

Magret d'ànec amb coulis de fruits vermells i  alfàbrega en textures

Garrinet "sense feina" amb verdures si lvestres  i  salsa de vi  ranci

Rap amb crosta picada i  puré d'ol i  verge

Corvall  planxat amb fideus de calamar i  emulsió d'escalivada

Espatl la de cabrit  a baixa temperatura amb mini verdures saltades +7,50€

Gall  de San Pere sobre fals r isotto de quinoa  +4,5€

1 3 5 , 0 0 € N I T S  D E  D I S S A B T E  



GLASS TENT       130,00€

Somos Gemma & Sergi ,  os presentamos nuestra propuesta

para la temporada 2023.

No pretendemos convenceros de nada, simplemente os

mostramos lo que podemos ofreceros.

Si  queréis venir a visitarnos os enseñaremos nuestra f inca

e intentaremos explicaros porque todas nuestras parejas 

 dicen que ser diferentes nos hace únicos.  

F R I D A Y

 
Pernil  ibèric D.O. Guijuelo

Coca de pa amb tomàquet 

Sopeta de meló amb menta fresca y ol i  de jabugo

Mini croquetones de rostit

Mi-cuit d'ànec amb gominola de fruita de la passió

Anxova del Cantàbric amb mosaic d'escalivada

Flor de salmó amb oli  de vainil la i   l l ima

Broqueta de pollastre amb salsa de cacahuets picants

Mini fondue de formatges i  encurtits picats

Planxat de sobrassada i  codonyat

Els corners:

Xarcuteria amb formatges

Ous estrel lats amb espàrrecs bladers i  tòfona negra 

Fideuà de sípia i  al l iol i

Arròs de camp

Carretó de cerveses,  sucs & refrescs,  bufet de vins & cava, vermuts

Carpaccio de salmó, crema d'alvocats,  ol i  d'herbes fresques i  cítr ics

Barreja de verds,  formatge de cabra amb crosta de caramel,  ànec fumat i     

 vinagreta de nous

Gazpacho de síndria amb vieira a la planxa,  crostons i  ol i  d'alfàbrega

Crep farcit  de marisc i  verdures amb salsa de gambes

Canelons de rostit  amb beixamel de ceps i  virutes de parmesà 

Timbal de patates confitades amb botifarra del Perol i  crema de ceps

Melós ibèric amb parmentier i  salsa de fruits secs

Jarret de vedella a baixa cocció amb salsa de vi  garnatxa

Confit  de Canard amb peres rostides i  cremós de patates

Suprema  de bacallà amb espinacs a la crema, ol i  de panses i  pinyons

Tronc de l luç al  forn amb emulsió d'escalivada +4,50€

Filet de vedella Rossini  amb foie d'ànec i  salsa de tòfona negra +5,5€

Timbal de xai  confitat 12h amb pomes i   salsa de mel & romaní +4,5€

1 2 5 , 0 0 € N I T S  D E  D I V E N D R E S



GLASS TENT       130,00€

Somos Gemma & Sergi ,  os presentamos nuestra propuesta

para la temporada 2023.

No pretendemos convenceros de nada, simplemente os

mostramos lo que podemos ofreceros.

Si  queréis venir a visitarnos os enseñaremos nuestra f inca

e intentaremos explicaros porque todas nuestras parejas 

 dicen que ser diferentes nos hace únicos.  

V I N T A G E

 
Pernil  ibèric D.O. Guijuelo

Coca de pa amb tomàquet 

Sopeta de meló amb menta fresca y ol i  de jabugo

Mini croquetones de rostit

Mi-cuit d'ànec amb gominola de fruita de la passió

Anxova del Cantàbric amb mosaic d'escalivada

Flor de salmó amb oli  de vainil la i   l l ima

Broqueta de pollastre amb salsa de cacahuets picants

Mini fondue de formatges i  encurtits picats

Planxat de sobrassada i  codonyat

Els corners:

Ous estrel lats amb espàrrecs bladers i  tòfona negra 

Fideuà de sípia i  al l iol i

Arròs de camp

Carretó de cerveses,  sucs & refrescs,  bufet de vins & cava, vermuts

Carpaccio de salmó, crema d'alvocats,  ol i  d'herbes fresques i  cítr ics

Barreja de verds,  formatge de cabra amb crosta de caramel,  ànec fumat i     

 vinagreta de nous

Gazpacho de síndria amb vieira a la planxa,  crostons i  ol i  d'alfàbrega

Crep farcit  de peix i  verdures amb salsa de marisc

Canelons de rostit  amb beixamel de ceps i  virutes de parmesà 

Timbal de patates confitades amb botifarra del Perol i  crema de ceps

Melós ibèric amb parmentier i  salsa de fruits secs

Jarret de vedella a baixa cocció amb salsa de vi  garnatxa

Confit  de Canard amb peres rostides i  cremós de patates

Suprema  de bacallà amb espinacs a la crema, ol i  de panses i  pinyons

Tronc de l luç al  forn amb emulsió d'escalivada 4,50€

Filet de vedella Rossini  amb foie d'ànec i  salsa de tòfona negra +5,5€

Timbal de xai  confitat 12h amb pomes i   salsa de mel & romaní +4,5€

1 2 0 , 0 0 € M I G D I E S



GLASS TENT       130,00€

Somos Gemma & Sergi ,  os presentamos nuestra propuesta

para la temporada 2023.

No pretendemos convenceros de nada, simplemente os

mostramos lo que podemos ofreceros.

Si  queréis venir a visitarnos os enseñaremos nuestra f inca

e intentaremos explicaros porque todas nuestras parejas 

 dicen que ser diferentes nos hace únicos.  

W I N T E R

 
Pernil  ibèric D.O. Guijuelo

Coca de pa amb tomàquet 

Crema de tardor/hivern

Mini croquetones de rostit

Focaccia de verdures amb oli  d'espècies

Raves de calamar amb maionesa de cítrics

Els corners:

Ous estrel lats amb espàrrecs bladers i  tòfona negra 

Fideuà de sípia i  al l iol i

Arròs de camp

Carretó de cerveses,  sucs & refrescs,  bufet de vins & cava, vermuts

Canelons de bolets amb beixamel i  parmesà

Crep d'au de corral  i  verduretes amb salsa vin blanc

Vol-au-vent farcit  de peix i  marisc amb salsa americana 

Melós ibèric amb parmentier i  salsa catalana de fruits secs

Suprema de bacallà amb all i loi  suau gratinat

Alons d'ànec confitats amb rostit  de peres i  crema de patata

1 0 5 , 0 0 € H I V E R N



GLASS TENT       130,00€

Somos Gemma & Sergi ,  os presentamos nuestra propuesta

para la temporada 2023.

No pretendemos convenceros de nada, simplemente os

mostramos lo que podemos ofreceros.

Si  queréis venir a visitarnos os enseñaremos nuestra f inca

e intentaremos explicaros porque todas nuestras parejas 

 dicen que ser diferentes nos hace únicos.  

1 3 0 , 0 0 €C Ó C T E L  +  P L A T  P R I N C I P A L

 
Sopeta de meló amb menta fresca i  ol i  de jabugo

Esqueixada de bacallà amb pico de gallo d'alfàbrega

Cullereta de salmó amb oli  de vainil la i  l l ima

Torradeta amb  tartar d'escalivada i  anxova del Cantàbric

Xistorra cruixent amb guacamole,  mel i  quicos en pols

Biquini de sobrasada i  codonyat 

Musclos al  vapor amb coco i  gingebre

Llagostí  en gabardina de panko i  maionesa de romesco

Croquetes de bolets amb maionesa suau de jul ivert

Cassoleta de foie amb mel de canya

Broqueta de pollatre satay i  cacahuets picants

Els bufets:

Pernil  ibèric al  tal l  

Racó de la xarcuteria & formatges

Fideuà de sípia amb all iol i

Ous trencats amb espàrrecs bladers i  tòfona negra

Carretó de cerveses,  sucs & refrescs,  bufet de vins &cava, vermuts

Lingot de melós de vedella amb parmentier trufada i  xips de verdures  

Confit  de Canard amb peres rostides i  cremós de patates

Suprema de  bacallà gratinat amb all iol i  de mel

Tronc de l luç al  forn amb emulsió d'escalivada i  patatas confitades

Filet de vedella Rossini  amb foie d'ànec i  salsa de tòfona negra +4,5€

Timbal de xai  confitat 12h amb pomes i  salsa de mel & romaní

Gall  de San Pere sobre fals r isotto de quinoa i  verduretes +4,5€ 



GLASS TENT       130,00€

Somos Gemma & Sergi ,  os presentamos nuestra propuesta

para la temporada 2023.

No pretendemos convenceros de nada, simplemente os

mostramos lo que podemos ofreceros.

Si  queréis venir a visitarnos os enseñaremos nuestra f inca

e intentaremos explicaros porque todas nuestras parejas 

 dicen que ser diferentes nos hace únicos.  

1 3 5 , 0 0 €C Ó C T E L  +  S H O W  C O O K I N G  

 
Sopeta de meló amb menta fresca i  ol i  de jabugo

Esqueixada de bacallà amb pico de gallo d'alfàbrega 

Cullereta de salmó amb oli  de vainil la i  l l ima

Torradeta amb tartar d'escalivada i  anxova del Cantàbric

Xistorra cruixent amb guacamole,  mel i  quicos en pols

Biquini de sobrasada y membril lo

Musclos al  vapor amb coco i  gingebre

Llangostí  en gabardina de panko i  maionesa de romesco

Croquetes de bolets amb maionesa suau de jul ivert

Tataki de tonyina "Yellowfin" amb sèsam i  wasabi

Cassoleta de foie amb mel de canya

Mini fondue de formatges i  encurtits picats

Raves de calamar amb maionesa de cítr ics 

Pernil  ibèric al  tal l

Racó de la xarcuteria & formatges

SHOW COOKING

Fideuá de sípia amb all iol i

Ous trencats  amb espàrrecs bladers i  tòfona negra

Arròs de camp

Daus de bacallà amb all iol i  de mel i  samfaina molt f ina

Filet de vedella a la brôche amb salsa de foie i  tòfona

Carretó de cerveses,  sucs & refrescs,  bufet de vins & cava, vermuts

CARRO DE PASTISSETS

Cheesecake

Xocolata amb gerds

Tatin de poma

Exòtic de coco,  merenga & l l imona



GLASS TENT       130,00€

Somos Gemma & Sergi ,  os presentamos nuestra propuesta

para la temporada 2023.

No pretendemos convenceros de nada, simplemente os

mostramos lo que podemos ofreceros.

Si  queréis venir a visitarnos os enseñaremos nuestra f inca

e intentaremos explicaros porque todas nuestras parejas 

 dicen que ser diferentes nos hace únicos.  

E L S  P A S T I S S O S  I  E L S  V I N S

Fusionem el postre digestiu i  el  pastís perquè el  convidat t ingui una agradable

sensació de frescor i  cremositat *Menú Glass Tent

Milful ls de xocolata amb vainil la

Chiboust de taronja

Xocolata blanca amb maracuià

Xocolata negra amb gerds 

Massini  de trufa & nata

Cheesecake amb maduixetes si lvestres

Tatin de poma (opció vegana i  intolerantes lactosa)

 
ELS PASTISSOS

 
EL CELLER

A part de les opcions proposades disposem d'un catàleg molt extens de vins de

les diferents D.O. Catalunya i  Espanya,  alguns d'el ls poden portar  un suplement

en el  preu.

BLANCS

Raimat Clamor de Bodegues Raimat D.O. Costers del Segre

Marmellans de Celler de Capçanes D.O. Montsant

Pansa Blanca de Celler de Can Roda D.O. Alel la

NEGRES

Marmellans de Celler de Capçanes D.O. Montsant

Raimat Clamor Negre D.O. Costers del Segre

Mas Picosa D.O. Montsant 

CAVA

Castell  de Peralada Brut Reserva



QUÈ NO INCLOU EL PREU
 
 

.Cerimònia civi l  850,00€ (jutge,  begudes,  muntatge,  música,  f lors,  decoració)

 

 

 

 

QUÈ  POT AFEGIR-SE
 

 

.Ampliació de festa i  barra l l iure 12,00€ per hora i  persona que queda a la f inca

en el  moment de la contractació.

.Extres opcionals que no són necesaris però donen un toc:

Racons d'  aperit iu/ressopons,  photobooth,  videobooth, . . .

NO PODEM ACABAR SENSE EXPLICAR-VOS

 De vegades ens fan creure que preparar un casament

requereix molt de temps, paciència i  estrès.  Això depèn de

cada un però podem assegurar que a l 'Espai Can Pagès  fem

que tot sigui més fàci l .

GRÀCIES

Gemma & Sergi


