MENÚS PER A GRUPS 2018
Grups reduïts (Fins a 30 persones)
Menú A
Entrants (En format pica-pica al mig de la taula)
**Assortit d’amanides
**Safates de pa xapata amb tomàquet i pernil serrà i formatge
**Plats de patates braves
** Musclos a la planxa
Segons plats (A escollir)
**Carns: Bistec, escalopines de pollastre, botifarra esparracada.
**Peixos : Orada o llobarro.
(Tots els plats porten guarnició)

Postres
**Sel·lecció de postres (variat de pastissos)
Begudes
**Aigua, refrescos, cervesa de barril, vi blanc, vi negre i cafès
Preu per persona: 35,00 € (IVA inclòs)
Menú B
Entrants (En format pica-pica al mig de la taula)
**Assortit d’amanides
**Safates de pa xapata amb tomàquet i pernil ibèric
**Mix de navalles i escamarlans
**Croquetes de xipirons en la seva tinta
Segons plats (A escollir)
**Carns: Entrecôte, escalopines de pollastre, hamburguesa.
**Peixos: Orada, llobarro, salmó, sèpia.
(Tots els plats porten guarnició)

Postres
**Sel·lecció de postres (variat de pastissos)
Begudes
**Aigua, refrescos, cervesa de barril, vi blanc, vi negre, i cafès.
Preu per persona: 39,00 € (IVA inclòs)
Menú C
Entrants (En format pica-pica al mig de la taula)
**Assortit d’amanides
**Safates de pa xapata amb tomàquet i pernil ibèric
**Mix de navalles i escamarlans
**Croquetes de xipirons en la seva tinta
**Tataki de tonyina amb vinagreta de soja
**Cloïsses al cava
Segons plats (A escollir)
**Carns: Filet, hamburguesa, magret d’ànec.
**Peixos: Orada, llobarro, tonyina, gambes, escamarlans.
(Tots els plats porten guarnició)

Postres

**Sorbet de llimona
Begudes
**Aigua, refrescos, cervesa de barril, vi blanc, vi negre i cafès.
Preu per persona: 45,00 € (IVA inclòs)
* Si els comensals porten algunes postres addicionals es cobrarà 2€
per persona en concepte de servei i manipulació. A més a més Lau
Beach no es fa responsable de possibles problemes alimentaris que
puguin sorgir de dites postres.
-El contractant haurà de donar una paga i senyal no inferior al 25% de l’import
total del menú en el moment d’efectuar la reserva, en efectiu, amb targeta de
crèdit o mitjançant transferència bancària. La resta s’abonarà el dia de
realització de l’event, mitjançant les mateixes vies anteriorment esmentades.
- En cas d’assistència de menys comensals dels pressupostats, s’abonarà
l’import total del pressupost. En cas contrari, si l’assistència de comensals és
major a l’estimada, s’haurà de comunicar amb un mínim de 24 hores, amb el
corresponent increment de preu del pressupost, aplicant-se com increment el
preu estipulat del menú per a cada comensal afegit.
- Es prega el respecte del horaris establerts i pactats, i per això s’exigeix
màxima puntualitat per part del grup assistent, per motius evidents de logística
de l’espai. En cas de retards excessius (superiors a una hora), Lau Beach es
reserva el dret a modificar el menú i els horaris de l’event.
- En cas d’anul·lació de l’event en un plaç superior a una setmana, Lau Beach
retornarà íntegrament l’import entregat per part del contractant. En cas que
l’anul·lació es realitzi en un plaç inferior a una setmana, Lau Beach retornarà la
meitat de l’import entregat per part del comensal. En cas d’anul·lar l’event dos
dies abans o menys, Lau Beach no retornarà l’import entregat pel contractant.
- Tots els serveis addicionals utilitzats i consumits, fora del pressupost,
s’abonaran en finalitzar l’event.
- Lau Beach es reserva el dret de modificar el menú acceptat, només en el cas
de fallida d’entrega de producte fresc per part del proveïdor. Si fós així es
canviaria pel producte més semblant possible, i s’avisaria al client el més aviat
possible.

Canet de Mar, a ___ de _________________ de 2018

El Contractat:

Responsable de “Lau Beach”:

