Parc d’Aventura Anigami

Espais
Espai nocturn +21h

395 €

Prolongació d’ús de l’espai fins a les 02:30h de la matinada.

Infantil

10 €

Hamburgueses de vedella amb patates fregides i molt de ketxup, gelat i begudes.

Vegetarià

16 €

Amanida d’enciams de colors i formatge de cabra amb fruits secs i vinagreta. Graella de verdures i delícies de seitan a la
brasa. Postres, pa de pagès, vi del priorat, aigua, gasosa i cafè.

Graellada km0

16 €

Amanida d’enciams de colors amb formatge de cabra, fruits secs i vinagreta, graellada de carn a la brasa amb all i oli
(botifarra, cansalada, galtes i xai de Rupit) i patates fregides. Postres, pa de pagès, vi del priorat, aigua, gasosa i cafè.

Entrecot a la brasa

20 €

Amanida d’enciams de colors amb formatge de cabra, fruits secs i vinagreta, entrecot de vedella bruna a la brasa amb
patates fregides. postres, pa de pagès, vi D.O, aigua, gasosa i cafè.

Menús celebració

Banquets celebració (amb aperitiu, taules rodones amb parament celebració)
Especial Infantil

20 €

Aperitiu km0* amb sucs i refrescos. Hamburgueses de vedella amb patates fregides i molt de ketxup, gelat o pastís i
begudes.

Especial Vegetarià

32 €

Aperitiu km0* amb còctel de cava. Amanida d’enciams de colors i flors amb formatge de cabra, fruits secs i vinagreta.
Graella de verdures i delícies de seitan a la brasa. Pastís de nuvis, pa de pagès, vi del priorat, cava, aigua, gasosa i cafè.

Especial Graellada km0

32 €

Aperitiu km0* amb còctel de cava. Amanida d’enciams de colors i flors amb formatge de cabra, fruits secs i vinagreta,
graellada de carn a la brasa amb all i oli (botifarra, cansalada, galtes i xai de Rupit) i patates fregides. Pastís, pa de pagès, vi
del priorat, cava, aigua, gasosa i cafè.

Entrecot a la brasa

36 €

Aperitiu km0* amb còctel de cava. Amanida d’enciams de colors i flors amb formatge de cabra, fruits secs i vinagreta,
entrecot de vedella a la brasa amb guarnició de verdures, pastís, pa de pagès, vi D.O, cava, aigua, gasosa i cafè.

* L’aperitiu inclou: Formatge de Cantonigròs, llonganissa del Collsacabra, “banderilles”, carn del perol, patates chips, còctel de cava o refresc o sucs.

Serveis de barra
Barra de begudes

16 €

Inclou cambrer i barra privada durant 3 hores . Límit barra lliure a les 02:00h i 4 consumicions x persona.

Avís per a persones amb al·lèrgies o intoleràncies alimentàries: Aviseu en el moment de contractar els menús de les possibles al·lèrgies o intoleràncies

Taules - degustació
Aperitiu km0

8€

Formatge de Cantonigròs, llonganissa del Collsacabra, “banderilles”, carn del perol, patates chips, còctel de cava o
refresc o sucs.

Taula d’embotits km0

4€

Assortit d’embotits d’elaboració tradicional del Collsacabra.

Taula de formatges
d’autor

4€

Taula-degustació de formatges de producció local amb torradetes.

Taula de patés locals

6€

Asortit de foies de producció local amb torradetes.

Degustació de minigins

12 €

Degustació de 4 varietats de mini gintònics exòtics amb tòniques especials

Degustació de cerveses
artesanes

12 €

Degustació de 4 varietats de cerveses artesanes produïdes a Osona

Altres serveis
Fotografia/vídeo

400 €

Un fotògraf professional x 2h + edició simple. Podeu ampliar aquest servei… (+ Video 450 €)

DJ + equip audio

400 €

400 € Dj professional + equip, inclou 3 hores de ball
600 € DJ professional + equip, inclou 5 hores de ball

Lloguer sala + equip
audiovisual

200 €

Sala interior apte per a 80 persones assegudes o 100 dretes amb equip audiovisual (Max 00:00h)

Campionat de rodeo

350 €

Servei de Ruc català mecànic privat, es pot instal·lar al costat de la taula (Max 00:00h)

Gimcana Familiar
Got recliclable personalitzat
Taxi
Allotjament per grups

A partir de 18 €
2 € /unitat
Vic a partir de 30€
A partir de 20 €

Activitat dissenyada per a grups grans d’edats diverses. A partir de 8 anys
Gots de plàstic reciclables amb impressió personalitzada de record (mínim 200 unitats)
De 4 a 16 places disponibles L’Esquirol-Vic-Barcelona
Allotjament per a grups en cases de colònies a la zona. Consulteu disponibilitat amb temps.

Per a qualsevol dubte o més info, contacteu amb en Gerard al 629770408 o a gerard@anigami.cat

Cotització Base Festa Privada a Les Comes
Espai nocturn +21h

395 €

Prolongació d’ús de l’espai fins a les 02:30h de la matinada.

Graellada km0

16 €

Amanida d’enciams de colors amb formatge de cabra, fruits secs i vinagreta, graellada de carn a la brasa amb all i oli
(botifarra, cansalada, galtes i xai de Rupit) i patates fregides. Postres, pa de pagès, vi del priorat, aigua, gasosa i cafè.

Barra de begudes

16 €

Inclou cambrer i barra privada durant 3 hores . Límit barra lliure a les 02:00h i 4 consumicions per persona

DJ + equip audio

400 €

400 € Dj professional + equip, inclou 3 hores de ball

Preu exemple x 25 persones

64 €

Inclou espai, menú base, dj professional i barra lliure

Preu exemple x 50 persones

48 €

Inclou espai, menú base, dj professional i barra lliure

Preu exemple x 100 persones

44 €

Inclou espai, menú base, dj professional i barra lliure

Per reservar o consultar disponibilitat, truqueu al 937447295 o bé feu un correu electrònic a info@anigami.cat
Anigami Aventura SL – Mas Les Comes – Ctra C-153 km18,7 – 08511 L’Esquirol
www.anigamiparc.cat

