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{Casaments exclusius }

Menús



La masia...
... s’adapta amb total comoditat 

         a la vostra celebració!

La Torre del Gall situada a Sant Cugat Sesgarrigues, autopista Barce-
lona-Tarragona, està molt ben comunicada:

     - a  5 minuts de Vilafranca del Penedès per la N- 340
     - a 40 minuts de Barcelona o Tarragona
     - a 15 minuts de Vilanova i 20 de Sitges
     - a 30 minuts d’Igualada

La Masia està condicionada per si fa mal temps, així com si plou o neva...  
CAP PROBLEMA!  Podeu fer la cerimònia a la Sala Gòtica, l’aperitiu a la Masia i el 
banquet a la Sala la Torre. Sí, sí! Espais diferents per a vosaltres. Amb tota la  llibertat 
de moviments, ja que NOMÉS FEM UN BANQUET AL DIA (consultar condi-
cions).

La Masia disposa d’una cuina pròpia de 700 m2 que és també la Cuina central del 
nostre Departament de Càtering per a Banquets exteriors, i oferim una cuina d’alt 
nivell. Si teniu pensat un altre espai per la celebració, com unes caves, finca particular, 
etc., també podeu comptar amb nosaltres! 
  

Perquè el vostre casament sigui un dia inoblidable.
A què espereu?

Us ho posarem molt fàcil!!!



Enmig de les vinyes...
Noves decoracions, gustos molt personals, molts detalls inspirats en el romanticisme, ambientacions vintage i 
rústiques, originalitat i elegància… són les últimes tendències en el món de les bodes. 

La paraula vintage originalment qualificava les millors anyades del vi, ja que té l’origen del francès antic vendage, 
que vol dir collita.. Actualment és sinònim d’objectes antics de disseny i bona qualitat. El concepte vintage es basa 
en diferents pilars com la qualitat (moltes vegades són productes artesans o fets amb matèries primes de primer 
nivell), l’exclusivitat (generalment es fabriquen en petites quantitats), la història (el valor que atorga el pas del 
temps) i l’estil (s’associa al gust refinat).

A la Masia La Torre del Gall ens adaptem a aquestes noves tendències i apostem per casaments personalitzats, 
inspirats en el romanticisme i amb aires vintage, envoltats de l'encant i la màgia de la nostra masia i rodejats de la 
pau que ens envolta! Una proposta innovadora, diferent, jove, espectacular, on tots gaudirem de l'entorn i la 
gastronomia, tan important per a nosaltres!

Segur que serà una celebració molt especial!!!

.......................................

Moltes gràcies pel vostre interès, us esperem amb molta il·lusió!
Informació i oficines: Ferrers, 38 Vilafranca del Penedès / Visites: La Torre del Gall – Sant Cugat Sesgarrigues

Telèfon 93 892 29 29 - Anna - anna@latorredelgall.com www.latorredelgall.com - facebook la Torre del gall - Blog



“Tindràs el millor escenari 
        per les emotives fotos 
             d’aquests moments previs”

Vesteix-te
a la mateixa masia!



“La masia té múltiples 
     espais interiors amb molt d’encant 
        que  et permetran fer la cerimònia,
              l’aperitiu i el banquet en espais diferents”

I si plou o fa fred...
no passa res!



“La masia té una cuina 
      pròpia de primera categoria, 
           no us caldrà preocupar-vos pel 
               càtering ni pel lloguer d’un espai,
                   aquí ho teniu tot!
         
        

Tenim cuina pròpia...
de 700 m 2!



1. Enmig de les Vinyes

2. Al bosquet

3. Davant de les vinyes

4. A l’avinguda de plataners

5. A la sala Gòtica
         
        

1 2

3

4

5

Més de 5 espais
on muntar la cerimònia!



Vols donar-li un toc original 
     a l ’aperitiu? Omple ’l amb els nostres
         bufets creatius! La xarcuteria, la formatgeria,
            l ‘italià, el japonès, l ’andalús... i molts més!      
         
        

  Disfruta dels nostres...
bufets exclusius!



les vinyes
Menú



Risottos a triar
Bolets amb foie - Verd del Delta amb gambes - Arròs de ceps amb 
encenalls de foie

Andalús amb “Torta Camarones” i Peixet fregit

Italià  Pasta fresca al gust ( dos tipus + dues salses)

EL Xiringuito
Patates braves en cucurull i la salsa especial

Mariner d’arrossos a triar 
Negre – Mar i muntanya – Gambes- Verdures amb bacallà

Bufet estil Americà 
Mini hamburguesetes de vedella i Mini frankfurts

Taverna Basca Montaditos 
Ensaladilla – Guidilla típica Basca –Truita de patates amb salsa 
brava – Trinxat d’escalivada amb anxoves

Vegetarià 
Guacamole amb nachos - Verdures amb Hummus - Crudités 
d’enciams variats

Pizzes 
4 formatges, pernil dolç i formatge, 4 estacions, bolognesa…

Barbacoa 
Broquetes de pollastre amb verdures, Filet de vedella amb bolets, 
Gambes amb calamars - Botifarra… ( SUP 3.00 €)

Coques en forn de llenya
Escalivada,  trempó, pernil salat amb brie… ( SUP 1.00 €)

Carpaccios
Bacallà a la Mòdena, Bou amb encenalls de parmesà, Pop a la 
Gallega, Gambes al pesto… ( SUP 1.5 €)

Bufet de Maridatge
Formatges i cerveses 4 cerveses importació – 4 formatges 
maridatge ( SUP 2.00 €)

Bufet Japonès 
Sushi Salmó – Tonyina – Truita – Gamba – Califòrnia 
(SUP 2.00 €)

... segueix...

Aperitiu 
Copa de Benvinguda 
Per començar… Copa de benvinguda cava Rosé

Cucurulls variats: crispetes, xips, ametlles salades, xips de 
verdures

Provetes de Còctels…………………2.00 €

( Sant Francisco – Pinya colada – Gin tònic – Mojito)

Bufets  (a  escollir-ne 2...) 
Xarcuteria

Embotits tallats al moment a màquina…

Pernil, botifarra, fuet… formatge Manxeg… acompanyat de pa 
de vidre i pa d´oliva negra sucat amb tomàquet i oli d´oliva 
verge. {Pernil ibèric, suplement d’1,75 €}

Pernil tallat a mà, 
acompanyat de pa d’oli amb oliva negra & pa de vidre i sucat 
amb tomacons, botifarra de Guardiola i fuet del Penedès
{Pernil ibèric, suplement d’1,75 €}

Fideuà de peix amb fumet de crustacis i allioli

Fideuà d’ànec amb foie i verdures

Arròs negre amb calamarcets de Vilanova

Assortiment de formatges (4 varietats) amb festucs, confitura 
de gerds, codony i assortiment de panets

Salmó salvatge en blini a la salsa tàrtara

Xupitos: Crema de meló – Daiquiri amb Maduixa – “Pinya 
colada“ amb coco

Ous de guatlla amb ravioli de tòfona a la salsa de foie

les vinyes
Menú

preu tot inclòs

118€
(IVA INCLÒS)



Tastets Selectes  (Inclosos) 
Caneló Pasta Wonton farcida de vedella amb salsa trufada

Broqueta de gamba en tempura

Salmó farcit de bacon amb mascarpone 

Piruleta cruixent de parmesà amb pipes

Croquetes: Bacallà – Pollastre

Tub esfèric d’esbergína farcida de tonyina amb salsa romesco

Timbal d’ alvocat amb formatge fresc i salmó amb salsa wasabi

Bombó cruixent farcit de crema vainilla tèbia amb salsa de gerds

Tastets Alta Gastronomia  (a  escollir-ne 3...) 

Coca de foie amb figues

Mi cuit amb xocolata blanca i pols de cafè

Fals caneló de foie fumat, farcit de chutney de pera, crostons i pa 
d´espècies

Escamarlà amb gnocchi de patata al romaní

Mini hamburgueseta de vedella, ceba, tomàquet i bacó

Raviolis de farcits de mascarpone, pinyons i cansalada cruixent

Carpaccio de gambes a l’oli de pesto

Caneló d'alvocat farcit de gamba, maionesa de cranc

Esfèric de bacallà farcit de verduretes amb cremós de gaspatxo

Bacallà confitat amb mousseline d'alls, panses amb toc de guindilla

Bombeta de foie especiat amb chutney de mango i Peta-Zetas

Cuixeta de guatlla amb arròs cremós i infusió de bolets

Daiquiri de maduixa

Farcellet de ragut de faisà amb encenalls de foie

Caneló de mango i mascarpone amb granissat de moscatell

Parpardele de pasta fresca a la carbonara amb ou de guatlla

Begudes aperitiu
Cava Rosé – Cava BN – Vi – Bíter - Sucs de Fruita – Refrescs – 
Vermout – Aigua – Cervesa – Sant Francisco – “Tinto de verano”

les vinyes
Menú

preu tot inclòs

118€
(IVA INCLÒS)



el menú inclou:

APERITIU - MENÚ
DECORACIÓ VINTAGE
CENTRES DE FLORS

MINUTES / BARRA LLIURE 
2h i 1/2

EXCLUSIVITAT MASIA 

TOTS ELS SERVEIS
DETALLATS A L’APARTAT

“SERVEIS INCLOSOS”

1 er plat 
Tronc de lluç amb risotto de vieires i cruixent de merengue

Orada amb cruixent de bacon amb pasta Wonton farcida de marisc 

Cistell de pernil d’ànec i esfèrics de foie en amanida amb encenalls 
de parmesà i vinagreta de nous

Llobarro farcit de bolets amb fina coca de gambes

Amanida amb caneló alvocat i gambes amb tempura tèbia de fulles 
i amaniment de soja

Amanida d’escamarlans amb pernil cruixent, llit de patata lamina-
da a la vinagreta de cava amb aroma de taronja

2 on plat
Melosets cruixents farcits de poma i amb coulant de foie

Jarret de vedella amb arròs de ceps amb foie cruixent de parmesà a 
l’Oporto

Tornado de vedella amb brisa de patata, ceba i trufa amb salsa de 
cua de bou

Melós d´ibèric en ragut, farcida de bolets amb puré de patata, ceba 
i bacon

Filet de pernil ibèric graten de patata i salsa de Vinya alberdi

Pupiette de canetó i espàrrecs amb la seva cuixa tèbia confitada 

Milfulles de vedella farcit , amb coca de poma i botifarra negra

Jarret de cabrit amb puré de tòfona a la salsa de vi blanc i negre
{2 € Sup}

Filet de Vedella a la brasa, el nostre plat estrella
(diferents opcions) {4 € Sup}

Pastís Nupcial   ( a escollir)

Celler
Vinya Heredad Segura Viudas o

Blanc de Pacs Parés Baltà

Mas Comtal

Allegro de Gramona

Cafè – Infusions – Carro Licors

A Taula ...

preu tot inclòs

118€
(IVA INCLÒS)

les vinyes
Menú



ROMANCE
Menú



Risottos a triar
Bolets amb foie - Verd del Delta amb gambes - Arròs de ceps amb 
encenalls de foie

Andalús amb “Torta Camarones” i Peixet fregit

Italià  Pasta fresca al gust ( dos tipus + dues salses)

EL Xiringuito
Patates braves en cucurull i la salsa especial

Mariner d’arrossos a triar 
Negre – Mar i muntanya – Gambes- Verdures amb bacallà

Bufet estil Americà 
Mini hamburguesetes de vedella i Mini frankfurts

Taverna Basca Montaditos 
Ensaladilla – Guidilla típica Basca –Truita de patates amb salsa 
brava – Trinxat d’escalivada amb anxoves

Vegetarià 
Guacamole amb nachos - Verdures amb Hummus - Crudités 
d’enciams variats

Pizzes 
4 formatges, pernil dolç i formatge, 4 estacions, bolognesa…

Barbacoa 
Broquetes de pollastre amb verdures, Filet de vedella amb bolets, 
Gambes amb calamars - Botifarra… ( SUP 3.00 €)

Coques en forn de llenya
Escalivada,  trempó, pernil salat amb brie… ( SUP 1.00 €)

Carpaccios
Bacallà a la Mòdena, Bou amb encenalls de parmesà, Pop a la 
Gallega, Gambes al pesto… ( SUP 1.5 €)

Bufet de Maridatge
Formatges i cerveses 4 cerveses importació – 4 formatges 
maridatge ( SUP 2.00 €)

Bufet Japonès 
Sushi Salmó – Tonyina – Truita – Gamba – Califòrnia 
(SUP 2.00 €)

... segueix...

Aperitiu 
Copa de Benvinguda 
Per començar… Copa de benvinguda cava Rosé 

Cucurulls variats: crispetes, xips, ametlles salades, xips de 
verdures

Provetes de Còctels…………………2.00 €

( Sant Francisco – Pinya colada – Gin tònic – Mojito)

Bufets  (a  escollir-ne 2...) 
Xarcuteria

Embotits tallats al moment a màquina…

Pernil, botifarra, fuet… formatge Manxec… acompanyat de pa 
de vidre i pa d´oliva negra sucat amb tomàquet i oli d´oliva 
verge. {Pernil ibèric, suplement d’1,75 €}

Pernil tallat a mà, 
acompanyat de pa d’oli amb oliva negra & pa de vidre i sucat 
amb tomacons, botifarra de Guardiola i fuet del Penedès
{Pernil ibèric, suplement d’1,75 €}

Fideuà de peix amb fumet de crustacis i allioli

Fideuà d’ànec amb foie i verdures

Arròs negre amb calamarcets de Vilanova

Assortiment de formatges (4 varietats) amb festucs, confitura 
de gerds, codony i assortiment de panets

Salmó salvatge en blini a la salsa tàrtara

Xupitos: Crema de meló – Daiquiri amb Maduixa – “Pinya 
colada“ amb coco

Ous de guatlla amb ravioli de tòfona a la salsa de foie

ROMANCE
Menú

preu tot inclòs

135€
(IVA INCLÒS)



Tastets Selectes  (Inclosos) 
Mi cuit amb xocolata blanca i pols de cafè

Rap a la salsa de xató

Bacallà confitat amb mousseline d'alls i panses amb toc de guindilla

Piruleta cruixent de parmesà amb pipes

Croquetes: Ceps amb foie - Marisc

Tub esfèric d’esbergína farcida de tonyina amb salsa romesco

Coca de foie amb figues

Bombó cruixent farcit de crema vainilla tèbia amb salsa de gerds

Tastets Alta Gastronomia  (a  escollir-ne 6...) 

Tarta de gambes, olives i cebetes tèbies

Foie en torrada amb poma a l’Oporto

Raviolis de gambes farcits de bolets

Tataki de vedella amb verduretes i escabetx suau

Mi cuit de foie amb col al vapor i vinagreta de trufa

Tonyina en salsa al punt picant

Magret d’ànec amb fruits vermells

Albergínia dolça amb angula marinada i encenalls de foie

Xupito de foie amb vainilla a l’Oporto

Sardines en coca cruixent a l’oli verd

Caneló de foie fumat farcit de chutney de pera

Ravioli de gambes farcit de bolets

Caneló de mango farcit de mascarpone amb granissat de moscatell

Carpaccio de gambes amb oli de pesto

Begudes aperitiu
Cava Rosé – Cava BN – Vi – Bíter - Sucs de Fruita – Refrescs – 
Vermout – Aigua – Cervesa – Sant Francisco – “Tinto de verano”

ROMANCE
Menú

preu tot inclòs

135€
(IVA INCLÒS)



el menú inclou:

APERITIU - MENÚ
DECORACIÓ VINTAGE
CENTRES DE FLORS

MINUTES / BARRA LLIURE 
2h i 1/2

EXCLUSIVITAT MASIA 

TOTS ELS SERVEIS
DETALLATS A L’APARTAT

“SERVEIS INCLOSOS”

1 er plat
Rap amb niu de finíssimes mongetes de Kènia amb pernil ibèric 

Rodaballo farcit de bolets a la vinagreta de pinyons

Llenguado rostit amb verduretes i vinagreta de vainilla

Lassanya de foie gras amb salsa d’Oporto

Cistell d’esfèrics de foie crocant en amanida amb flors de mango, 
gambes i ceba confitada a la vinagreta de gerds

Fina coca d’espinacs i fresons amb milfulles de rap marinat

Caneló de bou de mar amb brotxeta de gambes i vieires a la salsa 
de cranc

2 on plat
Carré de xai marinat amb soja & sàlbia

Cabrit a la mel amb torradeta de patata i melmelada d’escal.lònies

Jarret de cabrit amb brotxeta de verduretes

Rap gratinat a la mousseline d’all

Filet de vedella ( la nostra especialitat)
Acompanyaments:
- Risotto verd del Delta
- Tatén de patata i mozzarella
- Canel de trufa
- Trinxat de bacó & bolets
- Poma al calvados
- Rosti de patata
- Farcit de poma i bolets
- Coulant de foie
- “Mechat” amb greix d’ibèric

... segueix...

v

.. segueix...
Foie:
Cruixent o Medalló { 2 € suplement}

Salses:
Mel d’auró - Blanca de foie - Bolets del bosc - Vi blanc i negre- 
Cafè París - Vinya Alberdi

Pastís Nupcial   ( a escollir)

Celler
3055 Jean Leon

Raimat Abadia

Allegro Gramona

Cafè – Infusions – Carro Licors

A Taula ...

preu tot inclòs

135€
(IVA INCLÒS)

ROMANCE
Menú



THE BEST
Menú

La proposta del nostre Xef



Japonès:
Sushi: Salmó – Tonyina – Truita – Gamba – Fruita
Makis: Salmó – Tonyina - Califòrnia

Degustació Alta Gastronomia 
Caneló alvocat farcit de bou de mar i maionesa de cranc

Carpaccio de gambes & bolets a l’ oli de pesto

Coca de vieires i ceps confitats

Llamàntol amb galta de porc glacejada

“Sabayón de taronja i pebre rosa”

Sardines en coca cruixent a l’oli verd

Coca de foie fresc amb figues

Tataky de vedella amb verduretes i escabetx suau

Suquet de vieires

Caneló de foie amb peres

Esbergína farcida de tonyina amb salsa romesco

Caneló Pasta Wonton farcida de vedella amb salsa trufada

Begudes aperitiu
Cava Rosé – Cava BN – Vi – Bíter - Sucs de Fruita – Refrescs – 
Vermout – Aigua – Cervesa – Sant Francisco – “Tinto de verano”

Aperitiu 
Copa de Benvinguda 
Per començar… Copa de benvinguda cava Rosé

Cucurulls variats: crispetes, xips, ametlles salades, xips de 
verdures

Bufets aigües amb fruita natural (Llimona & Menta -

 Maduixa & Poma- Síndria & Meló)

Bufets  (a  escollir-ne 2...) 
Pernil ibèric: 

tallat a mà, acompanyat de pa d’oli amb oliva negra & pa de 
vidre i sucat amb tomacons, botifarra de Guardiola i fuet del 
Penedès

...o bé... 

Xarcuteria:
Embotits tallats al moment a màquina…

Pernil ibèric, botifarra, fuet… formatge Manxeg… acompanyat 
de pa de vidre i pa d’oliva negra sucat amb tomàquet i oli d’oliva 
verge. 

- 

Bufet Maridatge de formatges i cerveses:
4 cerveses importació – 4 formatges maridatge

...o bé... 

Taverna Basca
Montaditos: Ensaladilla – Guidilla típica basca – Botifarra – 
Truita de patates amb salsa brava – Trinxat d’escalivada amb 
anxoves…
-

.. segueix...

THE BEST
Menú

preu tot inclòs

150€
(IVA INCLÒS)



el menú inclou:

APERITIU - MENÚ
DECORACIÓ VINTAGE
CENTRES DE FLORS

MINUTES / BARRA LLIURE 
2h i 1/2

EXCLUSIVITAT MASIA 

TOTS ELS SERVEIS
DETALLATS A L’APARTAT

“SERVEIS INCLOSOS”

1 er plat 
Llamàntol en amanida de papaia – pitaya – mango a la vinagreta de 
gerds

Coca de vieires en amanida amb essència de taronja i vinagreta de 
crustacis

Vieires & Moixernons en ravioli obert mada i espàrrecs verds

Rodaballo a l’estil del xef

2 on plat
Carré de xai rostit amb blat de moro torrat, tomàquets a l’all i 
julivert

Filet de bou rostit en milfulles de verdures

Filet de vedella ( la nostra especialitat)
Acompanyaments:
- Risotto verd del Delta
- Tatén de patata i mozzarella
- Canel de trufa
- Trinxat de bacó & bolets
- Poma al calvados
- Rosti de patata
- Farcit de poma i bolets
- Coulant de foie
- “Mechat” amb greix d’ibèric

Foie:
Cruixent o Medalló { 2 € suplement}

Salses:
Mel d’auró - Blanca de foie - Bolets del bosc - Vi blanc i negre -
Cafè París - Vinya Alberdi.

Pastís Nupcial   ( a escollir)

Celler
Gessamí - Gramona

Jean Leon

Imperial - Gramona

Cafè – Infusions – Carro Licors

Més opcions...
Entrevista exclusiva amb el nostre Xef, Josep Soler.

A Taula ...THE BEST
Menú

preu tot inclòs

150€
(IVA INCLÒS)



vintage
Menú



Andalús amb “Torta de Camarones” i Peixet fregit

Italià  Pasta fresca al gust ( dos tipus + dues salses)

EL Xiringuito
Patates braves en cucurull i la salsa especial

Mariner d’arrossos a triar 
Negre – Mar i muntanya – Gambes- Verdures amb bacallà

Bufet estil Americà 
Mini hamburguesetes de vedella i Mini frankfurts

Taverna Basca Montaditos 
Ensaladilla – Guindilla típica Basca –Truita de patates amb salsa 
brava – Trinxat d’escalivada amb anxoves…

Vegetarià 
Guacamole amb nachos - Verdures amb Hummus - Crudités 
d’enciams variats

Pizzes 
4 formatges, pernil dolç i formatge, 4 estacions, bolognesa…

Barbacoa 
Broquetes de pollastre amb verdures, Filet de vedella amb bolets, 
Gambes amb calamars - Botifarra… ( SUP 3.00 €)

Coques en forn de llenya
Escalivada,  trempó, pernil salat amb brie… ( SUP 1.50 €)

Carpaccios
Bacallà a la Mòdena, Bou amb encenalls de parmesà, Pop a la 
Gallega, Gambes al pesto… ( SUP 1.5 €)

Mini caneló de vedella amb salsa trufada 

Bufet de Maridatge
Formatges i cerveses 4 cerveses importació – 4 formatges 
maridatge ( SUP 2.00 €)

Bufet Japonès 
Sushi Salmó – Tonyina – Truita – Gamba – Califòrnia 
(SUP 2.00 €)

... segueix...

Aperitiu 
Copa de Benvinguda 
Per començar… Copa de benvinguda cava Rosé

Cucurulls variats: crispetes, xips, ametlles salades, xips de 
verdures

Provetes de Còctels…………………2.00 €

( Sant Francisco – Pinya colada – Gin tònic – Mojito)

Bufets...  
Xarcuteria

Embotits tallats al moment a màquina…

Pernil, botifarra, fuet… formatge Manxeg… acompanyat de pa 
de vidre i pa d´oliva negra sucat amb tomàquet i oli d´oliva 
verge. {Pernil ibèric, suplement d’1,75 €}

...o bé... 

Pernil tallat a mà, 
acompanyat de pa d’oli amb oliva negra & pa de vidre i sucat 
amb tomacons, botifarra de Guardiola i fuet del Penedès
{Pernil ibèric, suplement d’1,75 €}

... i 2 bufets més a escollir:
Fideuà de peix amb fumet de crustacis i allioli

Fideuà d’ànec amb foie i verdures

Arròs negre amb calamarcets de Vilanova

Assortiment de formatges ( 4 varietats )amb festucs, confitura 
de gerds, codony i assortiment de panets

Salmó salvatge en blini a la salsa tàrtara

Risottos a triar
Bolets amb foie - Verd del Delta amb gambes - Arròs de ceps 
amb encenalls de foie

vintage
Menú

preu tot inclòs

118€
(IVA INCLÒS)



Tastets Alta Gastronomia  (a  escollir-ne 6...) 

Coca de foie amb figues

Mi cuit amb xocolata blanca i pols de cafè

Fals caneló de foie fumat, farcit de chutney de pera, crostons i pa 
d´espècies

Escamarlà amb gnocchi de patata al romaní

Mini hamburgueseta de vedella, ceba, tomàquet i bacó

Raviolis farcits de mascarpone, pinyons i cansalada cruixent

Caneló d'alvocat farcit de gamba, maionesa de cranc

Esfèric de bacallà farcit de verduretes amb cremós de gaspatxo

Bacallà confitat amb mousseline d'alls, panses amb toc de guindilla

Bombeta de foie especiat amb chutney de mango i Peta-Zetas

Cuixeta de guatlla amb arròs cremós i infusió de bolets

Daiquiri de maduixa

Farcellet de ragut de faisà amb encenalls de foie

Parppardelle de pasta fresca a la carbonara amb ou de guatlla

Begudes aperitiu
Cava Rosé – Cava BN – Vi – Bíter - Sucs de Fruita – Refrescs – 
Vermout – Aigua – Cervesa – Sant Francisco – “Tinto de verano”

vintage
Menú

preu tot inclòs

118€
(IVA INCLÒS)

Taula d’amanides (a escollir-ne 2)
Amanida d’espinacs amb fresons, anxoves i pa cruixent

Amanida nicoise renovada

Amanida de verdures en tempura

Amanida d’esfèrics de meló amb escamarlans a la vinagreta 
de cava amb taronja

Amanida de favetes amb pernil a la vinagreta de menta fresca

Amanida de pernil d’ànec amb bolets & foie vinagreta d’anous

Amanida de formatge de cabra amb poma & figues a la 
vinagreta de fruits secs

Amanida de flors de mango, foie crocant i gambes a la 
vinagreta de gerds

Tastets Selectes  (Inclosos) 
Caneló Pasta Wonton farcida de vedella amb salsa trufada

Broqueta de gamba en tempura

Salmó farcit de bacon amb mascarpone 

Piruleta de parmesà amb pipes

Croquetes: Bacallà – Pollastre

Tub esfèric d’esbergína farcida de tonyina amb salsa romesco

Timbal d’alvocat amb formatge fresc i salmó amb salsa wasabi

Bombó cruixent farcit de crema vainilla tèbia amb salsa de 
gerds



Tastets Alta Gastronomia  (a  escollir-ne 6...) 

Coca de foie amb figues

Mi cuit amb xocolata blanca i pols de cafè

Fals caneló de foie fumat, farcit de chutney de pera, crostons i pa 
d´espècies

Escamarlà amb gnocchi de patata al romaní

Mini hamburgueseta de vedella, ceba, tomàquet i bacó

Raviolis farcits de mascarpone, pinyons i cansalada cruixent

Caneló d'alvocat farcit de gamba, maionesa de cranc

Esfèric de bacallà farcit de verduretes amb cremós de gaspatxo

Bacallà confitat amb mousseline d'alls, panses amb toc de guindilla

Bombeta de foie especiat amb chutney de mango i Peta-Zetas

Cuixeta de guatlla amb arròs cremós i infusió de bolets

Daiquiri de maduixa

Farcellet de ragut de faisà amb encenalls de foie

Parppardelle de pasta fresca a la carbonara amb ou de guatlla

Begudes aperitiu
Cava Rosé – Cava BN – Vi – Bíter - Sucs de Fruita – Refrescs – 
Vermout – Aigua – Cervesa – Sant Francisco – “Tinto de verano”

Sorbet de Cítrics & Verdures

2 on plat
Tronc de lluç amb risotto de vieires i cruixent de merengue

Orada amb cruixent de bacon amb pasta Wonton farcida de marisc 

Llobarro & Festucs fons d’espinacs amb bolets japonesos, salsa 
de regalèssia i oli de nous

Melosets cruixents farcits de poma i amb coulant de foie

Jarret de vedella amb arròs de ceps amb foie saltat i cruixent de
parmesà al Oporto

Tornado de vedella amb brisa de patata, ceba i trufa amb salsa de cua de bou

Melós d´ibèric en ragut, farcit de bolets amb puré de patata, ceba i bacon

Filet de pernil ibèric, graten de patata i salsa de Vinya alberdi

Paupiette de canetó, “colmenillas” i espàrrecs amb la seva cuixa
confitada i amanida tèbia

Milfulles de vedella farcit, amb coca de poma i botifarra negra

Jarret de cabrit amb puré de tòfona a la salsa de vi blanc i negre {2 € Sup}

Filet de Vedella a la brasa, el nostre plat estrella 
(diferents opcions) {4 € Sup}

Pastís Nupcial   ( a escollir) 

Celler
Vinya Heredad Segura Viudas o

Blanc de Pacs Parés Baltà

Mas Comtal

Allegro de Gramona

Cafè – Infusions – Carro Licors

A Taula ...

preu tot inclòs

118€
(IVA INCLÒS)

el menú inclou:

APERITIU - MENÚ
DECORACIÓ VINTAGE
CENTRES DE FLORS

MINUTES / BARRA LLIURE 
2h i 1/2

EXCLUSIVITAT MASIA 

TOTS ELS SERVEIS
DETALLATS A L’APARTAT

“SERVEIS INCLOSOS”

vintage
Menú



còctel 
Menú



Amanides ( a escollir-ne 2…)
Amanida d’espinacs amb fresons, anxoves i pa cruixent

Amanida nicoise renovada

Amanida de verdures en tempura

Amanida d’esfèrics de meló amb escamarlans a la vinagreta de 
cava amb taronja

Amanida de favetes amb pernil a la vinagreta de menta fresca

Amanida de pernil d’ànec amb bolets & foie vinagreta d’anous

Amanida de formatge de cabra amb poma & figues a la vinagreta 
de fruits secs

Amanida de flors de mango, foie crocant i gambes a la vinagreta 
de gerds

Bufets temàtics B ( a escollir-ne 1)
Taverna Basca 
Montaditos: Ensaladilla – Guidilla típica basca – Botifarra – Truita 
de patates amb salsa brava – Trinxat d’escalivada amb anxoves…

... o bé...

Japonès
Sushi: Salmó – Tonyina – Truita – Gamba – Fruita
Makis: Salmó – Tonyina – Califòrnia

Aperitiu 
Aperitiu de benvinguda
Caneló d'alvocat farcit de gamba, maionesa de cranc

Tub esfèric d’esbergína farcida de tonyina amb salsa romesco

Mini hamburgueseta de vedella, ceba, tomàquet i bacó

Cucurulls variats: crispetes, xips, ametlles salades…

Cuixeta de guatlla amb arròs cremós i infusió de bolets

Còctel Sant Francisco - Còctel de cava amb fruita - Aigua

Bufets temàtics A ( a escollir-ne 1)
Xarcuteria

Embotits tallats al moment a màquina…

Pernil, botifarra, fuet… formatge Manxeg… acompanyat de pa 
de vidre i pa d´oliva negra sucat amb tomàquet i oli d´oliva 
verge. {Pernil ibèric, suplement d’1,75 €}

...o bé... 

Formatgeria 
4 varietats formatges amb festucs, confitura de gerds, codony i 
assortiment de panets.

Bufet Nature ( a escollir-ne 1)
Hummus amb crudités

Crema freda a escollir:
Crema de meló amb encenalls de pernil
Crema de marisc
Crema de verdures amb tòfona
Vichyssoise
Gaspatxo ( maduixes, cireres...)

còctel 
Menú

preu tot inclòs

122€
(IVA INCLÒS)

... segueix...



Bufets temàtics C ( a escollir-ne 1)
Coques en forn de llenya: escalivada,  trempó, pernil 
salat amb brie…

... o bé...

Pizzes: 4 formatges, pernil dolç i formatge, 
4 estacions, bolognesa…

Barbacoa: Brotxetes de pollastre amb verdures, filet de 
vedella amb bolets, gambes amb calamars, rap…

Begudes Aperitiu
Cava Rosé – Cava BN – Vi – Bíter - Sucs de Fruita – 
Refrescs – Vermout – Aigua – Cervesa –
Sant Francisco – “Tinto de verano”

Pastís Nupcial   ( a escollir) 

Cafè – Infusions 

preu tot inclòs

122€
(IVA INCLÒS)

el menú inclou:

APERITIU – BUFETS
(drets o asseguts)

(interior o exterior)

TAULES DE FUSTA

DECORACIÓ VINTAGE 
EXTRA + FLORS

CENTRES DE FLORS 
EXTRA + 

MINUTES  / BARRA LLIURE 
3 HORES

EXCLUSIVITAT MASIA &
TOTS ELS SERVEIS

DETALLATS A L’APARTAT
“SERVEIS INCLOSOS”

còctel 
Menú



magnífics
Menú

Un menú... on ho tindreu tot, tot inclòs en el preu!

J ordi Ferran
>Florista<

Xavi Leno
>DJ<

Anna i   J osep Soler
>La Torre del Gall<

M ònica Udina i  Santi  Cabezas
>Nou Enfoc Fotografia<



Torre del gall
Aperitiu - Menú - minutes - Barra lliure
 - Exclusivitat masia 

Tots els serveis detallats a l´apartat
“serveis inclòsos”

Fotografia Nou enfoc
Album digital i Reportatge fotogràfic

Jordi Ferran Flors
Ram núvia Vintage - 4 Solapes nuvi - Decoració cotxe -
Centres de taules banquet

Dj Xavi
Música aperitiu i sala - 2,5 h Ball

Hem unit els nostres super poders!

Junts farem el vostre casament 
únic i especial

“ No us haureu de preocupar de res…
però ho decidireu tot” 

magnífics
Menú

J ordi Ferran

Xavi Leno

Anna i   J osep Soler

N ou Enfoc Fotografia

Promocions Dates Especials...

Preu... us sorprendreu!



magnífics
Menú

Aperitiu 
Copa de Benvinguda 
Per començar... Copa de Benvinguda de Cava Rosé

Cucurulls variats: crispetes, xips, ametlles salades, xips 
de verdures

Bufets...
Taula de pernil tallat a mà
Fuet del Penedès & botifarra de Guardiola
Pa d’oliva negra – Pa de vidre – Tomacons 

o bé…

Xarcuteria
Embotits tallats al moment a màquina…

Pernil, botifarra, fuet… formatge Manxeg… acompa-
nyat de pa de vidre i pa d´oliva negra sucat amb 
tomàquet i oli d´oliva verge. {Pernil ibèric, suplement 
d’1,75 €}

Bufet Maridatge
De formatges de diferents regions & cerveses 
d´importació

A taula ...
1 er plat 
Amanida de fruites exòtiques amb gambes & foie
a la vinagreta de gerds

Faisà caneló de ragout amb foie i teula de Parmesà cruixent

Lluç farcit de bolets amb milfulles de patata vinagreta de 
pinyons

Bou de Mar pasta walton brotxeta de vieiras amb gambes i 
teula de parmesà cruixent

Esfèrics de meló & escamarlans amb pernil ibèric i vinagreta de 
cava a l’aroma de taronja

2 on plat
Filet de vedella amb taten de patata i mozarel.la a la salsa 
blanca de foie

Tornedo de rap a les tres textures de porros, bouquet amb 
gambes, escamarlans i cloïsses

Pastís Nupcial   ( a escollir)

Celler
Blanc de Pacs - Parés Baltà
Petrea - Mas Comtal
Lavit Brut Nature - Segura Viudas
Aigües minerals - Refrescos

Cafè – Infusions – Carro Licors

Barra lliure de 2,5 hores

*Per més opcions entrevista amb el xef

Alta gastronomia
Caneló Pasta Wonton farcida de vedella amb salsa 
trufada

Broqueta de gamba en tempura

Salmó farcit de bacon amb mascarpone

Piruleta cruixent de parmesà amb pipes

Croquetes: Bacallà – Pollastre

Tub esfèric d’esbergína farcida de tonyina amb salsa 
romesco

Timbal d’ alvocat amb formatge fresc i salmó amb salsa 
wasabi

Bombó cruixent farcit de crema vainilla tèbia amb salsa 
de gerds

Esfèrics de marisc & Ceps amb foie

Coca cruixent de foie amb figues

Magret ànec amb fruits vermells

Begudes aperitiu
Cava Rosé – Cava Brut Nature – Vi – Bitter - Sucs de 
Fruita – Refrescs – Vermouth – Aigua – Cervesa – Sant 
Francisco –Tinto de verano



generals
Qüestions



Pastís nupcial a escollir
Formatge fresc amb maduixetes del bosc

Xocolata blanca amb maracujà

Xocolata negra amb gerds

Chilboust de crema catalana esponjosa amb taronja

Lingot de xocolata amb avellanes 

Extres 
{ Suplement de 2,85€ }

Copes de :

Sorbet de cítrics amb verdures

Vinagre Balsàmic amb gerds

Broqueta de fruita natural

Pastís nupcial 
& pre-postres

GENERALS
Qüestions



Serveis inclosos en el preu
Serveis exclusius inclosos en el preu 
Reunió personal amb el nostre xef

1 persona dedicada als nuvis durant el banquet, organitzant i coordi-
nant la boda

Centres de flors personalitzats al vostre gust
(Reunió personal amb el nostre florista)

Assortiment de panets alta gastronomia
(cinc cereals – rústic – olives- anous)

Exclusivitat masia:
- Dissabtes 1 banquet al dia, mínim 125 persones
- Divendres i diumenges
  (Consultar condicions especials)

Us proposem:
Passejada la Torre: una ruta entre vinyes, disfrutar de l´interior 
de la masia històrica....

Decoració rústic vintage al aperitiu

Assessorament & Idees per personalitzar l’enllaç

Pastís nupcial a escollir
Formatge fresc amb maduixetes del bosc

Xocolata blanca amb maracujà

Xocolata negra amb gerds

Chilboust de crema catalana esponjosa amb taronja

Lingot de xocolata amb avellanes 

Extres 
{ Suplement de 2,85€ }

Copes de :

Sorbet de cítrics amb verdures

Vinagre Balsàmic amb gerds

Broqueta de fruita natural

GENERALS
Qüestions

Serveis inclosos en el preu
Barra lliure 

Aperitiu amb bufets, tastets, alta gastronomia i barra de begudes

Minutes i confecció de llista de convidats

Carro licors i cafè

Prova de tast per a 6 persones
( casaments + 90 persones)

Més de 60 plats a escollir

Parella de nuvis al pastís

Tocador privat per als nuvis

Producctes de màxima qualitat

Menús especials vegetarians, vegans, sense gluten….

Cuina pròpia a la mateixa masia (700 m2)

Pàrquing

Serveis exclusius no inclosos en el preu
Muntatge exterior sopar masia 100.00 €

Muntatge taula fusta:  1.50 € (per persona)

Menú Peter pan 38.00 €

Menú “Els més petits”  28.00€ (fins als 5 anys)

Menú staf  (fotògraf, dj…) 25.00 €

Drets SGAE i AGEDI
 



Cambrers falsos … pinzellades d’humor

Muntatge cerimònia civil: de 150 a 300 €

Muntage cerimònia completa: 300 €

{Cadires per tothom – catifa – centre de flors – taula}

1 hora extra de barra lliure 300 €

Refresca’t
Cubells de refrescs aigua, sucs individuals + atrezzo
50 unitats   60 €
75 unitats   90 €

Bufet d’aigües  
{ 1.50 €/ pax }

Llimona – Menta
Poma – Maduixa
Síndria – Meló

Bufet llimonada natural 
{ 1.75 €/ pax }

Barra de mojitos 

50 consumicions 150 €

75 consumicions 225 €

Barra Gin tònics variats
1 Bombay Sapphire – 1Hendrick’s – 1Bulldog –1 G vine – 1 Gin 
Mare – 1Tann´s 

... acompanyat de :

Regalèssia – llima – fruita tallada – boles pebre i tònica   350€

Serveis Addicionals  (durant el ball)
Xuxes + coca de forner  100€

40 mini entrepans tallats (80 u)  65 €

60 Mini broquetes de fruita coca 150 €

Petit fours 150 €

(Cheesecake – desig de xocolata – Tatin de poma – Brownie xocolata 
i gerds)

Serveis AddicionalsGENERALS
Qüestions

Condicions Pagament
PAGA I SENYAL: 1000 €

LA SETMANA ABANS DEL CASAMENT: 80%

DIA DEL CASAMENT: LA RESTA



www.nouenfoc.com
info@nouenfoc.com
Telf: 93 892 18 25
Plaça de la Vila, 6 1er 2a
08720 Vilafranca del Penedès

“Una mirada, 
un somriure, un gest, 

un raig de llum...
 petits instants 

de felicitat. 
No te’ls pots perdre, 

nosaltres tampoc ho farem.”

professionals

que et recomanem
K



professionals

que et recomanem
K

www.ferranflorista.com
ferranflor@hotmail.com
93.487.26.04 - 93.779.41.11
Carrer del Bruc, 148 08037 (BCN) 
Carrer del sol 35,08790 (Gelida)



DJ Xavi Leno
djxavi1162@hotmail.com

professionals

que et recomanem
K



www.fotos-no.com

professionals

que et recomanem
K

“Original, divertit, ple de 
detalls i, sobretot, 

personalitzat... és així
com t’ho imagines?  
Doncs ens caurem 

bé. segur . 
Si vols un cop de mà 
 (o el braç sencer) 
ja saps on som.”

www.feelthefeeldding.com
contacto@feelthefeeldding.com
facebook.com/feelthefeeldding
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