per un DIA MEMORABLE

Benvinguts a la Masia Vilanoveta
Masia típica catalana de segle XIX
que us ofereix un equilibri perfecte
entre tradició i modernitat.
Construïda l’any 1821, antigament
anomenada Cal Miru, forma part del
poble de Vilanoveta, datat entre els
anys 300/400.
La llegenda diu que totes les masies
estan comunicades per sota de la
terra entre elles i tenen una sortida
a la mar, que abans s’utilitzaven per
escapar dels atacs dels àrabs i més
endavant per fer contraban.
Gràcies la seva varietat d’espais, la
Masia Vilanoveta t’ofereix una forma
diferent i divertida de celebrar
banquets, balls, espectacles,
concursos, còctels a l’aire lliure i tot
tipus de celebracions.

Què oferim?
A la Masia Vilanoveta t’oferim un
servei integral en el qual posem a la
teva disposició tota mena de serveis
complementaris i l’assessorament
necessari perquè no falti cap detall
en el teu dia.
Més de 100 anys d’experiència
Gràcies a aquesta experiència i saber
fer, t’ajudarem a coordinar amb èxit
la teva celebració.
Per a la teva celebració posem al
vostre servei un equip professional
jove i dinàmic.
El millor càtering inspirat en
l’alta gastronomia
T’oferim una exquisida varietat de
menús elaborats amb les millors
matèries primeres.
Decoració i ambientació
No solament decorem el teu
esdeveniment, sinó que li donem un
toc exclusiu als espais.

Menu Carinyena

Entrants
3 pica pica salats
11 Aperitius
Racons (2 a escollir)
Racó Veggie
Racó BBQ
Racó Ibèrics
Menú
Canelons cruixents de rap i espinacs amb salsa Mornay
Amanida de salmó marinat i llagostins sobre geleé de
tomàquet pera de Girona
Bric de lluç amb verduretes a la crema d’ametlles
acompanyat de cloïsses i gambes
de menta
Òpera de melós de vedella amb foie i salsa a l’Oporto
Filets d’orada al forn amb samfaina de verduretes de
temporada KM.0
Suquet de llobarro amb cloïsses i glacejat d’all i oli
Bodega
Pack Bodega Vilanoveta
Barra begudes
2 hores
Ressopons
Estació de hot dogs
Decoració
Pack Vilanoveta

145€

Menu Garnatxa

150€

Entrants
3 pica pica salats
14 Aperitius
Racons (3 a escollir)
Racó Veggie
Racó Queso Pan y Vino
Racó BBQ
Racó Ibèrics
Menú
Amanida de salmó, bacallà i anguila fumada del Delta amb
vinagreta de Fruita de la Passió
Flor de meló amb salmó fumat, pernil ibèric i llagostins amb
maionesa de caviar
Ravioli de marisc, vieires, gambes i tòfona amb contrast
d’enciamets
Canelons de confit d’ànec, foie i verduretes del temps amb
teula de parmesà
Terrina de vedella acompanyada de pastís de patata a la
crema i carxofes del Prat amb infusió de moixerons
Neules de vedella farcides de formatge brie, bolets i salsa
chimichurri
Filets de llenguado a la taronja amb panses i pinyons
Ravioli de gambes a l’allet, amanida de brots tendres i
vinagreta de cítrics
Bodega
Pack Bodega Vilanoveta
Barra begudes
2 hores
Ressopons
Estació de hot dogs
Estació d’entrepans variats
Decoració
Pack Vilanoveta

Menu Pinot Noir

158€

Entrants
3 pica pica salats
16 Aperitius
Racons (3 a escollir)
Racó Veggie
Racó Queso Pan y Vino
Racó Rissotos
Racó BBQ
Racó Ibèrics
Racó Sushi
Menú
Terrina de foie caramel·litzada amb pa d’espècies
Caneló de llamàntol amb marisc, ceps i caviar de maionesa
Rap a la parmentier d’ibèrics i vinagreta de verduretes.
Coca d’oli acompanyada de llagostins de Sant Carles i vieires
Filet de vedella escalonat amb oli d’oliva verge i acompanyat
de patates de Prades amb mantega de tòfona
Garrí cruixent aromatitzat amb el seu suc i acompanyat
de compota de poma natura
de les fines
herbes acompanyat amb farcellet de verduretes tricolor
Capó del Prat farcit amb salsa de foie i essència de Malvasia
de Sitges
Bodega
Pack Bodega Premium
Barra begudes
2 hores
Ressopons
Estació de hot dogs
Estació d’entrepans variats
Estació de pizzes variades
Decoració
Pack Vilanoveta Premium

Menu Chardonnay

165€

Entrants
4 pica pica salats
18 Aperitius
Racons (4 a escollir)
Racó Veggie
Racó Queso Pan y Vino
Racó Rissotos
Racó BBQ
Racó Ibèrics
Racó Sushi
Menú
Timbal de cranc reial amb verduretes semi rostides,
llagostins de Sant Carles i chutney de mango
Llamàntol amb esqueixada de mongeta verda, arròs salvatge
i vinagreta de coral
Coca de roast beef amb parmesà, tomàquet semisec i brots
tendres
Amanida de rap i llamàntol amb tomàquet natural, pinyons,
bocconcini i pesto d’alfàbrega
Espatlla de cabrit desossada a l’estil tradicional i
acompanyada de puré de xirivia i xips de moniato al caviar
d’oli
Medallons de filet de vedella amb caramel de Módena,
núvol de parmesà, puré de patates natural i farcellet de
verduretes
Turbot al romesc pescador amb cloïsses i musclos
Rap marinat sobre traç d’all negre, cibulet rostit i llagostí
Bodega
Pack Bodega Premium
Barra begudes
2 hores
Ressopons
Estació de hot dogs
Estació d’entrepans variats
Estació de Pizzes variades
Estació de varietat de Dònuts
Decoració
Pack Vilanoveta Premium

Aperitius
Caneló fred de salmó marinat
Broqueta de pop a la gallega amb dau de patata i pebre taronja
Xopet de crema d’escamarlans
Rissoto al parmesà i tòfona
Blinis de cua de bou
Petit voulevant de ou poché de guatlla i tòfona
Broqueta de llagostins i vieires
Canutet de “lacón” amb formatge cremós i tàrtar de verduretes
Ous fregits de guatlla amb sobrassada
Calamarcets amb pebrots del Padrón
Potet de daus de tonyina en escabetx
Bunyols de bacallà a la nostra manera
Wellington de pasta de full amb botifarra blanca i negra
Tataki de tonyina amb maonesa d’encurtits
Cullereta de foie amb poma verda
Mini pizza escalivada
Amanida russa sobre cona
Mini coca de tomàquets i rúcula tendra amb parmesà
Xarrupets variats: carbassa a la vainilla
de Tahití, crema de moresc…
Craker de roastbeef amb rúcula i encenalls de parmesà
Cruixent de pipes
Broqueta de rap i llagostins
Broqueta de pollastre cajún
Pinxo esponjós de truita de patates enrabiada
Croquetes casolanes de vedella i pollastre
amb arrebossat cruixent
Peix adobat servit en cornet
Makis vegetals

Racons
Sushi

Racons
Queso Pan y Vino

Racons
Veggie

Racons
Rissotos

Racons
BBQ

Racons
Ibèrics

Ressopons
Racó de Frankfurts amb ceba cruixent
Entrepans Variats
Varietat de Pizzes casolanes
Varietat de donuts

Bodega
Pack Bodega Vilanoveta
Blancs
Cigonyes DO Empordà
Segura Viudas Xarel·lo
Finca Cucó DO Montsant
Masia la Sala Vallformosa DO Penedés
Castelo de Medina. Verdejo DO Rueda
Negres
Viña Salceda DO Rioja
Perelada Tres Finques DO Empordà
Masia La Sala DO Penedés
Segura Viudas
Caves
Perelada Cuvee Especial Brut Nature
Mistinguet Brut Vallformosa
Cava Privat Brut Nature
Pack Bodega Premium
Blancs
Viladellops Xarel.lo DO Penedés
Mas D’Llops Garnatxa Blanca
DO Terra Alta
Petit Caus DO Penedés
Can Feixes Blanc Selecció DO Penedés
Negres
Luis Cañas DO Rioja
Mas de Llops Garnatxa Negra
DO Terra Alta
Perelada 5 Finques DO Empordà
Viladellops Garnatxa DO Penedés
Caves
Perelada Cuvee Especial Brut Nature
Mistinguet Brut Vallformosa
Segura Viudas Brut Vintage Gran
Reserva
Cava Privat Brut Nature

Decoracio
Pack Vilanoveta
Cadires Banquet
Cadira Sansonite
Cadira Vilanoveta
Cadires Espais
Cadira Sansonite
Set Up
Coberteria
Cristalleria
Sisal Mimbre
Decoració
Decoració de Bufets
Minuta a triar (2 opcions)
Seating Plan Personalitzat
Packs Florals 1
Pack Vilanoveta Premium (+15€ pp)
Cadires Banquet
Cadires Sansonite
Cadires Vilanoveta
Cadira Chiavary Or o Plata
Cadira Teka Plegable
Cadires Espais
Cadira Sansonite
Cadira Fusta Blanca
Set Up
Coberteria
Cristalleria
Gots Colors a escollir
Plats Colors a escollir
Sisal Mimbre
Decoració
Decoració de Bufets
Minuta a triar (3 Opcions)
Seating Plan Personalitzat
Racons Decorats
Packs Florals 2

Condicions general de contractació
Els nostres preus no inclouen:
• SGAE/AGEDI
• Menú de personal extra staff
• Menú infantil
• Muntatge de cerimònia civil
•
• Sí que tenim exclusivitat en el DJ.
• Els preus estan garantits per un mínim de 100
persones. Per menys comensals consulta’ns.
Si s’han de cobrar suplements, és comptarà
sobre la totalitat de menús adults.
• 6 dies abans del banquet no acceptem
baixes de comensals
• Consulta les nostres opcions de muntatge
• Ús en exclusiva de la Masia Vilanoveta el dia de
l’event (lloguer inclòs en el preu del menú)
• Per fomarlitzar la reserva, s’haurà de fer
paga i senyal de 1200€ (iva inclòs)
• Una setmana abans del casament s’ha de
fer efectiu el 80% de l’import total.
• El 10% restant s’haurà de fer efectiu el
dia després de la celebració.
• Consultans la disponibilitat per a
realitzar la prova de menú.
• Invitació a la degustació del menú pels nuvis i 4
acompanyants en casaments de més de 100 persones
adultes. Per a números de comensals inferiors, els
acompanyants han de pagar 50€ (iva inclòs).

Vilanoveta, 08810 Sitges
Barcelona
+34 938 940 320
info@matasarnalot.com
www.masiavilanoveta.com

