Casaments
2019

El vostre moment:
únic per al record
Deixeu-vos endur per la
màgia d’un entorn únic i
exclusiu, ple d’història,
natura i les millors
vistes al mar.
Si aquí hi sumem la
passió i l’entrega de
tot l’equip Jubany en
cuidar tots i cada un
dels detalls Farem del
teu dia, el dia més
especial.

Ens acompanyeu
a deixar volar la
imaginació?

“

LA GASTRONOMIA és
FONAMENTAL PER ACONSEGUIR
QUE UN ESDEVENIMENT ES
MANTINGUI AL RECORD

”

Aperitiu
L'Aperitiu...
Cocktail-fruites escarxades
Perles d’Spritz i taronja sanguina
Les millors olives del món
Air-baguette de pernil ibèric
Cor d’enciam farcit de pollastre cruixent
Cono-pizza de tomàquet i mozzarella
Estrella de mar de foie
Tàrtar de tonyina amb cruixent d’alga nori
Gyozes d’ànec a la taronja
Croquetes meloses de pernil ibèric
Milfulls de patata brava
Brioix de pastrami de vedella
Steak tàrtar de vedella New York Times
Caneló tradicional de pollastre de pagès

Showcooking d’Especialitats...
Ous de guatlla amb “botarga”
Takoyaki de pop

A la Planxa...
Truitetes de camarons
Milfulls cruixent de tonyina pibil

A la Brasa...
Espetos d’anxoves fresques
Llagostí amb escuma de maionesa picant

Barra de begudes...
Cerveses Estrella Damm
Cava seleccionat i Kir Royale
Licors i refrescs d’aperitiu

Taula especial de vins i formatges seleccionats
Propostes opci onal s
Els cocktails de l’IMPUR

+10€ p/p Buffet d’arròs sec d’espardenyes

Pernil “Jubany” Gran reserva tallat davant del client

+580€

+6€ p/p

La llauna: conserves especials, llaunes escollides,

Buffet de marisc fresc: ostres naturals, cargols i navalles +8€ p/p

xips de verduretes, cargols de punxa i banderilles

+5€ p/p

Buffet japonès: sushi, makis, niguiris...

+5€ p/p

Taula especial de vins i champagnes seleccionats

+10€ p/p

El fornet “Jubany” coca-pizza

+6€ p/p

Moët Chandon Ice Imperial

+45€/a.

Aperitiu
Can Jubany
L'Aperitiu...
Cocktail-fruites escarxades
Perles d’Spritz i taronja sanguina
Les millors olives del món
Air-baguette de pernil ibèric
Cor d’enciam farcit de pollastre cruixent
Mochi de cockail de gambes
Estrella de mar de foie
Ceviche de corball i llagostí
Tàrtar de tonyina amb cruixent d’alga nori
Gyozes d’ànec a la taronja
Bombes de sípia
Milfulls de patata brava
Steak tàrtar de vedella New York Times
Caneló tradicional de pollastre de pagès

El Fornet "Jubany"...
Les nostres coques cruixents fetes al moment

A la Planxa...
Truitetes de camarons
Milfulls cruixent de tonyina pibil

A la Brasa...
Pinxo de pop i cansalada confitada
Gamba de Blanes amb oli d’oliva verge

Barra de begudes...
Cerveses Estrella Damm
Cava seleccionat i Kir Royale
Licors i refrescs d’aperitiu

Taula especial de vins i formatges seleccionats
i degustació de Champagne
PR opostes opci onal s
Els cocktails de l’IMPUR

+10€ p/p La llauna: conserves especials, llaunes escollides,

Pernil “Jubany” Gran reserva tallat davant del client

+580€

Buffet de marisc fresc: ostres naturals, cargols i navalles +8€ p/p
Buffet japonès: sushi, makis, niguiris...

+5€ p/p

Buffet d’arròs sec d’espardenyes

+6€ p/p

xips de verduretes, cargols de punxa i banderilles

+5€ p/p

Moët Chandon Ice Imperial

+45€/a.

Aperitiu Selecte
d’en Nandu
L'Aperitiu...
Cocktail-fruites escarxades
Perles d’Spritz i taronja sanguina
Les millors olives del món
Air-baguette cruixent de pernil ibèric
Mochi de cockail de gambes
Estrella de mar de foie
Ceviche de corball i llagostí
Tàrtar de tonyina amb cruixent d’alga nori
Gyozes d’ànec a la taronja
Bombes de sípia
Milfulls de patata brava
Steak tàrtar de vedella New York Times
Entrepà de calamars amb maionesa de wasabi

El Fornet "Jubany"...

Les nostres coques cruixents fetes al moment

Buffet de marisc

Ostres al natural, cargols de punxa amb salsa romesco i navalles

Buffet d'arròs sec d'espardenyes
A la Planxa...
Truitetes de camarons
Milfulls cruixent de tonyina pibil

A la Brasa...
Pinxo de pop i cansalada confitada
Gamba de Blanes amb oli d’oliva verge

Barra de begudes...
Cerveses Estrella Damm
Cava seleccionat i Kir Royale
Licors i refrescs d’aperitiu

Taula especial de vins i formatges seleccionats
i degustació de Champagnes
Els Cocktails de l’Impur
PR opostes opci onal s
Pernil “Jubany” Gran reserva tallat davant del client

+580€

La llauna: conserves especials, llaunes escollides,

Buffet japonès: sushi, makis, niguiris...

+5€ p/p

xips de verduretes, cargols de punxa i banderilles

Moët Chandon Ice Imperial

+45€/a.

+5€ p/p

Cocktails de l’Impur
The Clash

Gin, cúrcuma, camamilla, mandarina i llimona

Pink Cloud

Aperol, flor de saüc, pinya i llima

Pesto Smash

Gin, alfàbrega i llimona

NY Sour

Bourbon, llimona, sucre i vi negre

Royal Bermuda Yatch Club

Rom blanc, Falernum cassola, bíter i llima

Celeriac Mule

Vodka infusionat en romaní i arrel d’api i
cervesa de gingebre casolana

Milano-Torino-Calabria

Campari, vermut negre i amaro del Capo

Els Aperitius

Menús

Aperitiu El Convent
Aperitiu Can Jubany +11€ p/p
Aperitiu Selecte d’en Nandu +26€ p/p

Els Entrants
Sopa freda de llagostins i mini-tomàquets raf de guacamole
Gnocchi de patata amb llagostins i crema d’ibèrics
Lluç al vapor amb capdells a la brasa i el seu pil-pil
Vieires, gnocchi de carbassa, pernil ibèric i oli de tòfona negra +2€ p/p
Caneló de carbassó amb cranc reial i rap amb maionesa picant +3€ p/p
Fricassé de llamàntol +12€ p/p

Plats Principals
La nostra versió del fricandó de vedella amb albergínia cruixent
Garrí sense feina amb fruites
Filet de vedella grillé amb oli d’oliva i flor de sal +2€ p/p
Xai de llet rostit amb patates i ceba +3€ p/p
Tournedó rossini amb foie i salsa tofonada +4€ p/p
Costella de vaca a la brasa amb patates soufflé i salsa bearnesa +12€ p/p

Postres
Esfera de iogurt i mango amb el seu sorbet
Lemon pie amb sorbet de llimona
Selva negra de xocolata amb cireres gelades de nata
Pastís de xocolata, vainilla i galeta amb gelat de vainilla
L’Avellena de xocolata crocant amb gelat d’stracciatella
La Galàxia de xocolata +2,65€ p/p
Babà fet al moment flamejat al rom amb gelat de nata +5,25€ p/p

Pastís nupcial
Amb els cafès i infusions...

Llima llimona gelada
Ying-Yang de cheesecake i Nutella

El Celler
Vi Blanc
Frescos i Aromàtics

Perfum / DO Penedès / Can Sumoi
Vibrant / DO Costers del Segre / Els Vins Jubany
Palacio de Menade / DO Rueda / Blanco
Pazo de Señorans / DO Rías Baixas / Joven +1,25€ p/p
Joves Secs

Marques de Alella / Pansa Blanca / DO Alella
Modernista Blanc MAGNUM / DO Terra Alta / Pagos de Hiberia
Quibia / VT Mallorca / Anima Negra
AMB BoTA

La Gravera / Onra Blanc / DO Costers del Segre
Calidoscopi / Muga Blanc MAGNUM / DOCa Rioja

Vi Negre
AFRUITAT I JOVIAL

La Selección / DO Montsant / Fredi Torres
Calcari / DO Montsant / Els Vins de Jubany
Rouge / DO Conca de Barberà / Els Vins Jubany
Ònra / DO Costers del Segre / La Gravera
DE MIG COS

Alteri / DOQ Priorat / Mas Doix +1,75€ p/p
J / DO Montsant / Alfredo Arribas
Obsessió / DO Montsant / Els Vins Jubany
Beronia Edicion Limitada / DOCa Rioja / Bodegas Palacios
Viña Real / DOCa Rioja / Cvne
ESTRUCTURAT I POTENT

Planella / DO Montsant / Joan Anguera +1€ p/p
Alteri / DOQ Priorat / Els Vins Jubany +1,75€ p/p
Bela / DO Ribera del Duero / Bdegas Bela

El Celler
Cava i Champagne
CAVA RESERVA

AT Roca / Brut Reserva / DO Clàssic Penedès
Mont Ferrant / Blanes Nature Reserva BN / DO Cava
Titiana Nature Reserva BN / DO Cava / Titiana
CAVA GRAN RESERVA

Juvé i Camps / Reserva de la Familia / DO Cava +3,50€ p/p
Gramona / Imperial de Gramona / DO Cava - Corpinnat
Torelló / Brut Nature Gran Reserva / DO Cava - Corpinnat
Vilarnau Brut Nature / DO Cava / Gonzalez Byass
CHAMPAGNE

Louis Roederer Brut Premier / Pinot Noir, Pinot Meunier i Chardonnay
/AOC Champagne +18,50€ p/p
Bollinger Special Cuvèe / Pinot Noir, Pinot Meunier i Chardonnay / AOC
Champagne
Delamotte Brut MAGNUM / Pinot Noir, Pinot Meunier i Chardonnay / AOC
Champagne
Deutz Brut Classic / Pinot Noir, Pinot Meunier i Chardonnay /
AOC Champagne +16€ p/p
CAVA ROSAT

AT Roca / Rosat Reserva / DO Clàssic Penedès +1,70€ p/p
Titana Pinot Noir / Pinot Noir / DO Cava +1,30€ p/p
Vilarnau Rosè Delicat / Garnatxa i Pinit Noir / DO Cava

El Pressupost
157€ pax + 10% I.V.A.

Si inclou

Proposta gastronòmica
Aperitiu
Showcookings
Menú Escollit
Barra de begudes
el celler
aigües cafès i pa
destilats o gintònic de sobretaula

Coordinadora del convent
Minutes i sitting plan
Maitre responsable de la celebració
1 cambrer cada 10 persones
Chef / 1 cuiner cada 15 persones
lloguer de material exclusiu del convent
(Taules, cadires, utillatge, buffets, showcokings,
chill out)

degustació del menú per a 6 persones

No inclou
Lloguer del convent
Barra lliure i ressopó
muntatge de cerimònia Al Convent
flors i decoracions extres
dj i música
menú staff
10% iva

Cockteleria
especial
a la barra lliure
Selecció especial de Gin & Tonic’s
Cocktails sense alcohol
Mojitos, Caipirinhes, Daikiri,
Caipiroskas...

Ressopó
El nostre candy bar
Mini frànkfurts fets al moment
Bikini de pernil ibèric i mozzarella tofonada
Xocolata amb xurros

Preu 28€
Suplement de destilats prèmium 6€
Horari de barra lliure
Casaments de migdia , fins a les 23.00 hores
Casaments de nit, fins a les 3.00 hores
Suplement de 6€ p/p i hora, màxim fins a les 5.00 h

Informació
General

Es prega que abans de venir, truquin i concertin una hora de visita.
La prova de casament es farà uns tres mesos abans i estaran convidats
els nuvis així com els pares respectius. La prova es farà a Can Jubany
(Calldetenes) o a l’hotel Mas Albereda (Sant Julià de Vilatorta) i serà en
dimecres o dijous.
Als nens els farem un menú especial al seu gust que tindrà un cost
equivalent al 50% del preu del menú escollit.
Els menús dels fotògrafs, vídeo, xofers, ... (staff) tindran un cost equivalent al 50% del preu del menú escollit.

Notes

importants
El banquet quedarà confirmat en el moment que s’hagi abonat la paga
i senyal de 2.000€.
En cas de que es vulgui afegir material o elements de decoració
addicionals, el cost anirà a càrrec dels nuvis.
Sota cap concepte es guardaran els preus d’un any per l’altre, cada any
es veuran incrementats segons preu del mercat. Aquests preus són subjectes a possibles variacions segons preu del mercat sense avís previ.
Sis dies abans del banquet s’ha de facilitar la xifra dels comensals.
Tres dies abans del banquet es confirmarà el nombre definitiu de
convidats, que serà el que s’aplicarà a la factura definitiva. El banquet
s’haurà de pagar en la seva totalitat abans del dia del casament.
Els casaments de divendres i dissabte que no arribin a 120 convidats
es cobrarà la totalitat del menú fins a 120 comensals. Els casaments
de diumenge a dijous el mínim és de 65 convidats.

La Cerimònia al Convent
8€ per persona

al convent es poden realitzar cerimònies religioses a la
nostra capella, denominada capella de “Santa anna”, o
bé als jardins.

Les cerimònies civils es fan als jardins amb vistes al mar,
són oficiades per un Regidor de l’Ajuntament de Blanes
i tenen caràcter legal.

Si inclou

No inclou

Barra de refrigeris a l’entrada

Decoració floral

Cadires blanques de fusta amb coixí

Mestre de ceremònias

blanc

Música i sonorització de l’espai

Taula amb o sense mantelleria blanca
Banqueta pels nuvis
Arc de fusta decora
tiu amb tela blanca

Lloguer

de la finca

De dilluns a dijous

4.000€

Divendres			

7.200€

Dissabtes			

8.000€

Diumenge			

6.000€

Inclou
Servei de guarda-roba
neteja durant l’esdeveniment
personal de seguretat
servei de minibus des de cala sant
francesc o el port de blanes

*aquests preus no inclouen l’I.V.A.

Contacte
Convent de Blanes
Carles Faust, 4
17300 Blanes (Girona)
Tel. 972 357 345
comercial@elconventblanes.com
elconventblanes.com

