MENÚ Aguamarina

Casa’t al mar!
Totdesinclòs
de
99€

PER A DISSABTES
977 457 752 · 680 832 316
comercial@hotelametllamar.com

www.bodasametllamar.com

L’Aperitiu Ametlla Mar

MENÚ Aguamarina

Per anar obrint boca…
· Piruleta de parmesà
· Xips de verdures
· Patates fregides deshidratades
· Palets de pasta de full especiada

Els nostres entreteniments freds
· Vermut Rapitenc
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Gaspatxo de síndria i oli d'alfàbrega
Carpaccio de pop i parmen rer de patata violeta
Mini amanida de pernil d’ànec, ruca, papaia i vinagreta de maracuià
Broqueta de llagos marinada amb sabors tropicals
Tàrtar de tomàquet amb oli de primera premsada i olivada negre
L'hort de verduretes de l 'Hotel Ametlla Mar
Dau de salmó marinat suau amb caviar d'oli trufat
Fals gelat de foie amb gelé de poma granny smith i pols de cúrcuma
Torradeta d'escalivada i tonyina Balfegó de qualitat cer ﬁcada
Broqueta de meló cantalup i pernil ibèric

2

L’Aperitiu Ametlla Mar
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Els nostres entreteniments calents
· Dau de bacallà conﬁtat a la llauna
· Tartaleta d'emulsió de sobrassada, ou ferrat de guatlla i oli trufat
· La nostra versió de la truita de patates
· Zamburinya gra nada amb salsa de gamba vermella i germinats
· Aletes de pollastre cruixents amb salsa “Búfalo”
· Croquetes casolanes de ceps i de calamars en la seva nta
· Broqueta de llagos cruixent amb salsa romesco
· Tempura de verduretes i gambes
· Broqueta de “guanciale” conﬁtat amb espàrrecs verds i salsa teriyaki
· Hamburguesa de secret ibèric, ruca i maionesa de wasabi

3

Els Bufets

MENÚ Aguamarina

Paella marinera · Arrossejat · Fideuà
Show cooking «Cala Bon Capó»

( inclòs + 90 invitats )

· Mini hamburgueses de vedella amb foie
· Broquetes de magret d’ànec amb pera
· Broquetes de vedella amb ceba tendra
· Broquetes de pinxo morú

Bufets amb suplement
· Riso o de boletus, foie i parmesà ( 0.75€/persona )
· Arròs “pelat” ( 0.75€/persona )

Bufet d’arrossos

Bufet Calero ( 4€/persona )
· Gadegans (escamarlanets) de La Cala amb vinagre de sidra
· Cloïsses del Delta saltejades amb all i julivert
· Fritada de peixet de llotja
· Musclos a l’aroma de llorer

Pernil ibèric (enceball) i pa amb tomàquet
· Tallat per especialista ( 350€/peça )
Pernil de gla i pa de vidre amb tomàquet
· Tallat per especialista ( 500€/peça )

Degustació de formatges i vins ( 3€/persona )
· Rocafort, brie, manxec semi, cabra i ovella, amb varietat de panets, nous,
torradetes i melmelades. Varietat de vins.
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Sorbets a escollir

Entrants i peixos
· Amanida de llagos ns de Sant Carles amb daus de pinya acompanyada de brots
tendres amb salsa fantasia
· Amanida tèbia de vieires i llagos ns amb vinagreta balsàmica de fruits secs
· Raviolis de pasta fresca farcits de gambes i crema de ceps perfumats a la tòfona blanca
· Suprema d’orada amb ceba conﬁtada i cirerols caramel·litzats

Carns
· Espatlla de xai sobre un llit de patates al romer amb pebrots del piquillo caramel·litzats
· Turnedó de vedella de Girona amb salsa trufada, acompanyat de tempura de
verduretes de temporada
· Filet de vedella amb reducció al porto acompanyat de milfulls de verdures i patata amb
gra nat delﬁnès
· Medallons de vedella a les tres salses, formatge cabrales, tòfona negra i mango amb
mbal d’arròs salvatge
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Assor ment de postres a escollir
· Fusió de maduixa i plàtan amb pols d’ametlla garapinyada i coulis de kiwi
· Tulipa de gelat de tres colors de iogurt grec amb coulis de maduixetes del bosc i brots
de menta fresca
· Semifred de mel i mató amb selecció de fruits secs i reducció de mistela de la Terra Alta
· Pas s Ta n de pinya amb reducció de licor de coco i coulis de menta

Pas ssos nupcials de l’obrador de l’Hotel Ametlla Mar
· Mousse de crema catalana amb fruits vermells
· Mousse Pres gi de xocolates
· Pas s de Sacher
· Mousse Saint Honoré (crema, fruits vermells i cobertura de xocolata blanca)

Celler
· Vi Blanc · Vi Negre Verdejo D.O. Rueda

· Cafès

· Vi negre Luis Cañas (criança) 2009 D.O. Rioja

· Pe ts fours

· Cava Aria Brut Nature de Segura Viudas D.O. Cava

· Carret de licors

· Aigües Minerals
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El teu menú, al teu gust
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Disposem d’una àmplia varietat de plats i celler amb pe ts
suplements.
Entrants i peixos
· «Suquet Calero» ( 4 €/persona )
Plat pic dels pescadors de l’Ametlla de Mar que cuinaven a les seves barques a alta mar. Porta rap, lluç de palangre, suprema de
turbot, musclos i llagos ns, sobre base de patata al forn i un sofregit de verdures de l‘hort i caldo de peix

· Lloms de rap amb llagos ns de Sant Carles i cloïsses del Delta a l’es l mariner de l’Ametlla
de Mar ( 1,50 €/persona )
Es basa en lloms de rap, 3 llagos ns i 4 cloïsses per persona, i salsa marinera a base de caldo de peix amb sofregit de verdures i
fruits secs

· «Popietes» de llenguado de platja amb crema de gambes roges i cruixent de porros
(4€/persona)

Carns
· Filet de vedella amb foie fresc a la graella i reducció de vi del Priorat acompanyat d’un
farcellet d’espàrrecs i bacó ( 2 €/persona )
· Espatlla d’anyell conﬁtada a baixa temperatura amb broqueta de verdures a la brasa i
mbal de patata al caliu ( 3 €/persona )

Postres
· Coulant de xocolata amb gelat de llet merengada i daus de pitahaya vermella ( 1,50 €/
persona )
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Serveis inclosos
· Servei de música DJ durant l’aperi u, el banquet i 2 hores de ball en casaments a par r de 80
adults.
· Gran Aperi u Ametlla Mar amb varietat de propostes fredes, calentes, de bufet i de barra.
· Menús Aguamarina: a escollir primer plat de mariscos i peix, assor t de sorbets, plat principal de
carn, postres, pas s de noces amb ﬁgureta de nuvis, celler de la casa, cafès, pe ts fours i carret de
licors.
· Coordinació i protocol de l’organització de la cerimònia i el banquet. Atenció permanent als nuvis i
familiars.
· Menús especials (per a vegetarians, celíacs o al·lèrgics) i atenció personalitzada per a les persones
grans.
· Assessorament, disseny i planiﬁcació de l’esdeveniment.
· Centres de decoració a les taules dels convidats, presidència i fundes a les cadires del banquet.
· Minutes del banquet amb el menú escollit.
· Mapa de localització i accés a l’hotel per incloure en totes les invitacions.
· Llistat (si ng) per facilitar l’entrada dels convidats al saló.
· Plànol d’ubicació de les taules i de l’espai del banquet i llista de convidats per taula.
· Discoteca privada per al ball, sense límit horari.
· Candy Bar per endolcir la festa a tots els vostres convidats (a par r de 80 convidats)
· Barra lliure de gintònics i mojitos, amb diferents marques de ginebres i tòniques (a par r de 80
convidats)
· Degustació del menú per decidir els plats deﬁni us: enllaços de ﬁns a 80 adults tenen 2 persones
gratuïtes, de 81 a 100 adults tenen 4 persones gratuïtes, a par r de 101 adults tenen 6 persones
gratuïtes per a tastar el menú. Preu per persona no inclosa 65 €.
· Les proves de menú es realitzaran de dilluns a dijous en horari de migdia.
· Wedding room per la vostra nit de noces.
· Descomptes importants en l’allotjament dels convidats.
Consultar tarifes especials per a casaments en temporada baixa.
Aquests menús són vàlids per a dissabtes del 2022/2023.

MENÚ Aguamarina
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Serveis complementaris
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· Cerimònia: 500€.
Inclou: muntatge, decoració, ca fa nupcial i servei de coordinació i protocol
· Ceremònia a la platja:
Despeses de ges ó a càrrec del client: suplement de 400€
· El servei de barra lliure és de 14 € per persona i dues hores de duració; a par r de la 3ª hora de ball
és de 5 € per persona /mitja hora i de 6 € per persona /1 hora. És obligatòria una facturació mínima
de 350 €/hora.
· Servei de DJ: 725€. Inclou:
Cerimònia civil
Aperi u
Banquet
2 hores de ball. A par r de la 3a hora de ball, 175€/1h.
· Menús infan ls: de 3 a 6 anys per 40 €; de 7 a 11 anys per 50 €. Pas s de llaminadures inclòs
( mínim 8 nens ).
· Menús tècnics: als professionals com músics i fotògrafs se’ls servirà el mateix menú que als
convidats, amb una rebaixa en el preu del 50 %.
· Servei d’atenció infan l o cangur per a nens a par r de 3 anys. Inclou un monitor per cada deu nens
durant l’aperi u i el banquet, i la u lització del Mini Club, espai lúdic de l‘hotel, i del material d’oci.
No inclou el menjar del monitor: 130 €.
· Espai d’aperi u als jardins davant el mar: 300 € (subjecte a condicions).
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Novetats

MENÚ La

Cala

WELCOME WEDDING
Sorprèn els teus convidats a la cerimònia amb una especial varietat d’aigües de
sabors mentre esperen la vostra gran entrada nupcial per 2 € per adult.

FESTA
Per sa sfer tothom durant el ball. Ressopó: 4 € per adult. Inclou:
· Minis variats de pernil i formatge 2 €
· Fondue de xocolata amb broquetes de fruita fresca 1,50 €
· Bufet de llaminadures 1,50 €

LES NOSTRES CUCADES
· No perdis el glamour amb el nostre kit salva tacons 50€
· Kit de supervivència per a les més presumides 60€
· Arbre dels desitjos 80€
· Sweet Bubble amb sabó ecològic per al sí vull 70€

A tots els preus se’ls haurà d’aplicar el 10 % d’IVA.
L’Hotel Ametlla Mar posa a la vostra disposició proveïdors de fotograﬁa, perruqueria, maquillatge, animació, etc.,
que en tots els casos proporcionen uns serveis amb una gran relació qualitat/preu.
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Condicions generals
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Preu
99 € + iva: abril, octubre i novembre.
105 € + iva: maig, juny, juliol i setembre.

· Els preus i les condicions d’aquests menús seran aplicables a las bodes d’un mínim de 40
comensals adults i son vigents únicament durant 2022/2023.
· Per a la conﬁrmació de la reserva s’ha de fer una paga i senyal de 1.200 €. No hi ha
compromís de reserva de la data escollida si no s’ha efectuat aquest pagament. En cas
d’anul·lació de la reserva, no es tornarà l’import de la paga i senyal.
· L’Hotel Ametlla Mar es reserva el dret d’efectuar modiﬁcacions en els menús o aperi us
proposats en funció de les oscil·lacions del mercat.
L’Hotel Ametlla Mar queda a la vostra disposició per a qualsevol suggeriment o servei
complementari que vulgueu proposar.
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Totes les fotos corresponen a històries reals de nuvis que s'han casat a l'Hotel Ametlla Mar, són veritables històries d'amor.
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