Hola,
Busques un lloc original, seductor, amb uns serveis exclusius i diferenciats i amb un preu ajustat a la situació
actual en un dia tan especial com el del vostre casament?
Des del Catering Syrah tenim masies en diferents comarques: Vallès, Penedès, Maresme, Osona, el Bages, la
Garrotxa, Empordà ... (en el cas de tenir una masia o espai ja contractat, el nostre càtering us pot realitzar el
banquet amb els mateixos preus i serveis prèvia visita per revisar la masia).
Comptem amb una cuina pròpia, de bona qualitat, suggestiva i amb tocs de creativitat i a un preu imbatible!
2 menús amb molts plats a escollir (menú Syrah i menú Montseny). Vosaltres mateixos us feu del menú:
•
•
•

Menú adult: 73 € per + de 95 pax adults.
(Per a altres quantitats consultar el preu).
Menú infantil: 16,10 € + IVA.
Aquests preus inclouen masia i menú (algunes masies poden tenir descompte o suplement segons
quantitat total de comensals, o de temporada, o si el casament es celebra en divendres o diumenge).

El preu del menú inclou:
1-Taules rodones o rectangulars amb estovalles, coberts, vaixella, cristalleria i cadires amb fundes.
2-Prova menú per a 6 persones: totalment gratuïta per a grups de més de 85 comensals (per a altres
quantitats consultar les condicions).
Comptem amb uns serveis diferenciats (no inclosos en el preu del menú) respecte la majoria de llocs, fent que
la suma de tots ells converteixi al producte ofert en únic al mercat:
MATERIAL DE DECORACIÓ:
Oferim la possibilitat de realitzar una visita al nostre proveïdor de material de decoració per a escollir qualsevol
tipus d'article no ofertat.
Disposa d'una sala molt equipada amb les últimes tendències tant en jocs de taula com en qualsevol producte
relacionat amb els casaments.
BARRA LLIURE:
"SERVEI MOLT VALORAT PER LES PARELLES QUE CONFIEN EN EL CATERING SYRAH"
Oferim les begudes a preu de cost. Disposem d'un servei únic i exclusiu de begudes per la festa que ens fa
totalment competitius. Beveu la qualitat que vulgueu a un preu inigualable.
Per què surt tan bé de preu? Vosaltres ens proporcioneu la llista de begudes que desitgeu prendre i nosaltres us les
aconseguim a preu de cost.
La qualitat la marqueu vosaltres. Nosaltres us assessorem i vam marcar una mica la quantitat, per no comprar ni
pagar quantitats de begudes que no s'arriben a utilitzar.
Com ho fem? El secret està en què les begudes les serveixen 2 cambrers professionals i així no es malgasta res de
material. Vosaltres sortiu guanyant! (mínim de 3 h de barra lliure). El servei és gratuït aquestes 3 hores (si es
volen més cambrers consultar preus).
ALLOTJAMENT:
Possibilitat d'allotjament en algunes masies des de 10 fins 120 places.
DJ - MÚSICA:
Música a la cerimònia, a l'aperitiu, durant el lliurament de plats, de les postres, en el lliurament de regals i acabant
amb ball final. Prèviament, entrevista personal amb els nuvis per seleccionar totes les músiques del casament. Tot
per només 580 € (+ IVA).
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CERIMÒNIA CIVIL A LA MASIA:
Possibilitat de celebrar la cerimònia civil en els nostres espais a preus de cost.
El preu inclou:
• 40 cadires plegables fusta color natural (per a altres quantitats consultar preus).
• 1 banqueta nupcial o cadires Napoleó per als nuvis.
• 2 coixins per a la banqueta o 2 coixins per a les cadires Napoleó.
• 6 metres lineals de catifa vermella de 2 metres d'ample (en funció del terreny a ubicar-se).
• 1 muntatge i desmuntatge de la cerimònia amb cadires plegables de fusta (a càrrec del càtering).
Inclou equip de so, servei DJ, amb les músiques escollides pels nuvis. Tot per només 395 € (+ IVA)
WEDDING PLANNER:
Disposem d'una Wedding Planner que organitzarà i coordinarà el vostre casament.
Us proporcionarà la tranquil·litat necessària per poder gaudir de tots els preparatius sense nervis i saber que tot
està controlat en el dia més especial de la vostra vida.
El preu inclou:
• Elaboració de minutes, llistat de convidats (seatting).
• Acompanyament dels convidats als diferents actes que es vagin realitzant.
Aconsellem contractar aquest servei ja que, encara que realitzi unes tasques que no siguin molt visibles, al final es
nota el resultat en el bon funcionament de tot el casament. I tot a partir de només 325 € (+ IVA).
Els centres de taula i la decoració addicional s'han de comentar amb la Wedding Planner.
Hi ha molta varietat, estils i tendències a utilitzar. Us proposem estudiar i personalitzar la millor opció de
decoració. Els nuvis també poden fer-se la seva pròpia decoració del banquet.
FOTOGRAFIA:
Reportatge de fotografia el dia de la teva boda:
● Reportatge a casa del nuvi i/o núvia.
● Reportatge a l’església o cerimònia civil.
● Reportatge amb convidats, al restaurant o masia .
● Reportatge als nuvis (mateix dia de la boda).
● Ball (una hora).
Lliurem (termini de lliurament entre tres i quatre mesos)
● Caixa de fusta personalitzada amb 50 fotografies impreses.
● USB personalitzat amb totes les fotografies ajustades en alta qualitat (4Mb HQ), entre 800 i 1000.
Preu des de 855 € (+ IVA).
Opcionalment es poden contractar pre i post casament (consultar preu).
VIDEO - REPORTATGE:
Vídeo reportatge de casament (consultar preus). Preu especial en contractar reportatge de foto i vídeo.
A tots els preus de banquet se li aplicarà l'IVA corresponent de l'any en curs.
Amb el convenciment de donar-vos el millor servei tant en la singularitat del producte com en els seus preus, us
proposem concertar visita en alguna (es) de les masies que més us agradin i poder assessorar-vos més
personalment sobre qualsevol dubte que pugui sorgir.
Atentament
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