Masia Can Cortès
RESTAURANT • MOMENTS

“... la cuina catalana amb denominació d’origen. ”

Celebració Aniversari Infantil amb Animació
Pels Protagonistes...
Bufet infantil en la zona lúdica al jardí amb 2 hores de servei
d’animació infantil







Begudes – sucs, refrescs, aigües
Per començar a picar: Crispetes, Gusanitos
Sandwich de pernil dolç i formatge
Rolling de pa amb Nocilla
Mini croissant de xocolata
Pastis de celebració

Preu per infant: 15 €

(mínim 10 infants)

Si els adults volen picar també...
Begudes – 2 cerveses / 2 copes de vi / refrescs o aigua
Per picar durant la celebració:
 Patates Xips
 Olives farcides d’anxova
 Croquetes casolanes d’ibèric
 Patates Braves Can Cortès
 Bufet d’entrepans i embotits variats amb pa torrat
 Sandvitxos vegetals
 Pastis de celebració
 Cafè o Infusió

Preu per adult: 24 €
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Serveis addicionals gastronomia infantil....
 Font de xocolata, Tarta de xuxes, Pinyata infantil, Cupcakes,
 Pack cumple convidats (recordatori i con de gominoles)
Consultar preus

Serveis addicionals d’animació infantil
 2 hores de Castell inflable (amb supervisió d’una monitora)
 Punt de maquillatge
Preu Castell + Punt maquillatge: 160 €

Altres serveis...
Fotomatón 2 hores fotos ilimitades 15x5cm
350 €
Canó projector i pantalla
160 €
Ordinador, canó projector i pantalla
290 €
Karaoke (1 hora)
290 €
Disco movil infantil (1 hora)
290 €
Mag actuació 1 hora
Consultar preu
1 Pallasso, actuació, 30-40 minuts
400 €
1 animador amb figures de flobos (30 min)
270€
1 animador amb figures de globos, magia, cancons, jocs
30-40 min
395 €
 Personatge Micky o Goofy, 20 min. al pastís
150 €










*El Servei d’animació és per infants de 4 a 10 anys i es realitza a la ludoteca i
jardí de 600 m2 que hem habilitat especialment per ells, durant l’horari
contractat.
Els infants menors de 4 anys podran jugar en aquests espais amb la supervisió
dels pares o familiars. El nostre equip dirigit pel director de lleure titulat,
orientarà als petits en diferents activitats en funció de les edats i nombre de
nens que formin el grup. Els nens que proven, repeteixen !!!
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___Informació General____________________________
 El Servei de Aniversari Infantil està disponible a partir de 10 o
més infants.
 Els preus del menús i serveis inclouen el IVA.
 L’Horari del Servei de Aniversari Infantil es Divendres o
Dissabtes tarda de entre les17:30h i les 20h
 La reserva del servei i dels espais acordats es considerarà
efectiva a l’entrega de la paga i senyal del 20% del import del
servei, via transferència bancària, targeta de crèdit o efectiu
 La cancel·lació del servei suposa la renuncia a la paga i
senyal realitzada.
 El servei o activitats contractades als nostres jardins en cas de
mal temps es celebraran a una altra sala que la Masia tingui
disponible en aquell moment.
 La gastronomia pot variar depenent de la temporada i
disponibilitat de productes al mercat, proposant plats
alternatius de la mateixa qualitat si succeís.
 Es necessari confirmar el número final de convidats amb una
antelació mínima de 3 dies abans de la data de la celebració.
 La contractació de celebracions implica l’acceptació
d’aquestes condicions.
 Informació vàlida a excepció d’errors tipogràfics i/o de
contingut erroni no detectat per la Masia
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