
 

Masia Can Cabús—Sant Josep de Calassanç, 10—08328 Alella 

935407773  info@cancabus.es       www.cancabus.es 

Nadal  

Per Grups 
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Les Festes de Nadal arribem com cada any i és el moment de ce-

lebrar-ho amb els amics, companys o familiars. 

A la Masia Can Cabús hem preparat unes propostes gastronòmi-

ques per que gaudiu d’aquest moments únics a l’any. 

Esperem que us agradin. 

Menú Gourmet 
Per grups de mínim 20 adults 
PRIMER PLAT: Pica-pica a taula 

Amanida amb tomàquet i ventresca 

Croquetes de Pernil i Pollastre 

Bunyols de Bacallà casolans 

Coca de recapte amb escalivada i anxoves 

Calamarcets andalussa 

Brandada de Bacallà 

Coca amb pernil Ibèric 

 

SEGONS: ( A escollir. Amb antelació mínim 

de 6 dies ) 

Tronc de lluç amb puré de fonoll i suc de ros-

tit 

Medallons de filet d’ibèric amb salsa de tòfo-

na 

POSTRES  

Profiterols amb xocolata o Brownie Casolà  

Preu 50,00€ (iva inclòs)            

Una ampolla de Vi DO Alella cada 3 perso-

nes Xarel.lo o Cupatges (Roura). Aigua i 

Cafè. 

 

Menú Gastro 
Per grups de mínim 20 adults 

PRIMER PLAT: Pica-pica a taula 

Amanida amb tomàquet i ventresca 

Croquetes de Pernil i Pollastre 

Bunyols de Bacallà casolans 

Coca de recapte amb escalivada i anxoves 

Calamarcets andalussa 

Brandada de Bacallà 

Coca amb pernil Ibèric 

 

SEGONS: ( A escollir . Amb antelació mí-

nim de 6 dies ) 

Melòs de Vedella amb salsa de vi amb par-

mentier de Carbassa 

Suprema de salmó amb llit d’espinacs i sal-

sa de cloïses 

Filet de Vedella amb salsa de ceps i par-

mentier de patata (supl 3€) 

 POSTRES  

Profiterols amb xocolata o Brownie Casolà  

Preu 55,00€ (iva inclòs)              

Una ampolla de Vi DO Alella cada 3 perso-

nes Xarel.lo o Cupatges (Roura). Aigua i 

Cafè. 
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EL PREU INCLOU 

 Proposta gastronómica segons me-

nú escollit 

 Us de l’espai 

 Muntatge i desmuntatge 

 Personal de servei 

 

OPCIONALS 
 Copa de benvinguda a partir de 3,5€ 

 Servei de Dj amb 2 hores de ball: 450€ Hora Extra 

180€ . Inclou Sgae. 

 Barra lliure: 10€/per persona/hora/per adult con-

tractat. Minim 2 hores. (consultar minim de persones)  

 Pantalla i projector : 130€ (sense tècnic en cas de 

que no es contracti DJ) 

 Decoració personalitzada (segons pressupost) 
 

CONDICIONS GENERALS 

 
Exclusivitat de la sala mínim 60 persones. Es fa un compte únic per taula.  Menús espe-

cials per a al·lèrgics e intolerants amb antelació. 

Servei Migdia de les 13:00 hores fins a les 18:00 hores. Servei de nit de 20:00 a 24:00. 

Aquests horaris es poden modificar pactant amb el restaurant i pagant el suplement co-

rresponent.: 

De 18 a 19 : 120€/hora Finca/servei 

De 24 a 1 : 150€/hora Finca/servei 

De 1 a 2 : 250€/hora Finca/servei 

De 2 a 3: 250€/ hora Finca/servei 

En cas de contractar barra lliure no s’aplicaria el preu de Finca/Servei. 

 

Les reserves quedaran confirmades amb el pagament d'una paga i senyal . En cas de can-

cel·lació no serà retornada. Per tractar-se d’un grup concertat el pagament s’haurà de fer 3 

dies abans. En cas d'anul·lació de comensals a partir d’aquest moment, aquests no seran 

descomptats de la factura. 

Qualsevol servei extern a la propietat ha de ser consultat. Els plats extres fora del menú 

seran cobrats en la seva totalitat. A la sortida dels clients la sala / espai ha de quedar 

desallotjada de decoracions. L'empresa no es fa responsable del que extraviat a la sala. Els 

elements decoratius (gerros, ...) són propietat de Can Cabus. 

Preus basats en condicions de mercat normals. L’empresa pot variar els preus avisant amb 

antelació. 

La contractació de l’esdeveniment i el pagament de la bestreta es considera l’acceptació de 

les condicions. 
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CAN CABUS + Activitats 

Es pot completar l’àpat amb alguna activitat que la Masia 

Can Cabus proposa: 

 
Visitar un Celler 

La Finca veïna és un celler elaborador de Vi. Proposem Visita + degustació. 

 

Team-Building - Ludic: Concurs de Paella 

Dividim el grup en equips i cada equip concursarà per elaborar el millor paella 

segons el nostre xef. 

 

Team-Building Corporatiu: Enòleg per un dia 

Després d'un tast de vins a manera sorpresa, dividim el grup en equips i fem 

que els equips elaboren una ampolla de vi. Cal elaborar un pla estratègic del 

producte i defensar els seus companys. Més informació. 

 

Team Building– Lúdic: Escape Box El Brindis 

Ens hem convidat a celebrar l'èxit de la nostra empresa,... però no hi ha cap 

venda com hauria de... Més informació. 


