














Aperitius
Pernil serrà de Segòvia amb pa de coca

10 APERITIUS A ESCOLLIR

Sant Ferriol

Segons plats
Vedella amb bolets

Cuixes d’ànec amb peres
Llom ibèric amb mango i gingebre

Postres
Sopa de crema anglesa amb maduixes

Crema de taronja amb canyella
Sopa de xocolata blanca i gelat amb fruites del bosc

Panacota de xocolata i taronja
Gelat de iogurt amb fruites (maduixa, kiwi, pinya i fruites del bosc)

Primers plats
Arròs amb calamars i musclos al perfum de fonoll

Xató amb salsa d’olives negres, bacallà esqueixat i anxoves de l’Escala
Fideuà amb marisc

Sopa freda de carbassa i taronja amb llagostinsà

Celler

Aigua mineral Sant Aniol de deu volcànica
Cafès i licors

Cigonyes Blanc - D.O. Empordà Perelada
Cigonyes Negre -  D.O. Empordà Perelada  

Privat Brut Nature Reserva (ecològic) - D.O. Cava - Privat

(IVA inclòs)

Pack Tot Inclòs   128 € 
Pack Premium   138 € 

Guacamole amb blat cruixent

Tàrtar de salmó
Croquetes casolanes de pollastre rostit

Cullereta de daus de salmó marinat
Xarrup de gaspatxo (segons temporada)

Xampinyons farcits de pernil
Graellada de pintxos de carn

Torrades d’escalivada i anxoves de l’Escala

Musclos gratinats al forn
Tastet de mongetes de Santa Pau (empedrat)
Cassoleta de patates braves a l’estil de la casa

Pintxos de “Morcilla” amb ceba caramel.litzada
Embotits de la Garrotxa amb pa amb tomàquet

Crema de meló amb encenalls de pernil
Hummus amb coca de pa

Mini amanida amb cacauets i vinagreta de gingebre

Cevitxe de gambes

Brotxeta caprese (tomàquet, mozzarella i oli d’alfàbrega)

Taula de formatges amb melmelada de fruits del bosc i pics de pa



Aperitius
12 APERITIUS A ESCOLLIR

Brandada de bacallà amb olivada i “piquillo”
Guacamole amb blat cruixent

Tàrtar de salmó
Brotxeta caprese (tomàquet, mozzarella i oli d’alfàbrega)

Croquetes casolanes de pollastre rostit
Cruixent de llagostí

Cullereta de daus de salmó marinat
Xarrup de gaspatxo (segons temporada)

Xampinyons farcits de pernil
Graellada de pintxos de carn

Torrades d’escalivada i anxoves de l’Escala

Tataki de tonyina amb sèsam i soja
Croquetes de ceps

Musclos gratinats al forn
Tastet de mongetes de Santa Pau (Empedrat)

Tastet de mini mandonguilles amb ceps
Cassoleta de patates braves a l’estil de la casa

Pintxos de “Morcilla” amb ceba caramel.litzada
Embotits de la Garrotxa amb pa amb tomàquet

Crema de meló amb encenalls de pernil
Hummus amb coca de pa

Mini amanida amb cacauets i vinagreta de gingebre

Segons plats
Melós de vedella amb ceps

Ànec amb poma especiada i salsa agredolça
Jarret de bou amb patates de La Vall d’en Bas a l’aroma d’eucaliptus

Postres
Sopa de crema anglesa amb maduixes

Crema de taronja amb canyella
Sopa de xocolata blanca i gelat amb fruites del bosc

Panacota de xocolata i taronja
Gelat de iogurt amb fruites (maduixa, kiwi, pinya i fruites del bosc)

La Masia

Cevitxe de gambes

Primers plats
Suquet de lluç i marisc

Amanida asiàtica amb vinagre balsàmic de Mòdena, sèsam i gingebre
Filet de salmó amb patates al forn i salsejat de formatge i salmó fumat

Arròs amb bacallà, suc de cloïsses i verduretes al perfum de safrà

Celler

Aigua mineral Sant Aniol de deu volcànica
Cafès i licors

Cigonyes Blanc - D.O. Empordà Perelada
Cigonyes Negre -  D.O. Empordà Perelada  

Privat Brut Nature Reserva (ecològic) - D.O. Cava - Privat

(IVA inclòs)

Pack Tot Inclòs   138 € 
Pack Premium   148 € 

Taula de formatges amb melmelada de fruits del bosc i pics de pa

Aperitius
12 APERITIUS A ESCOLLIR

Brandada de bacallà amb olivada i “piquillo”
Guacamole amb blat cruixent

Tàrtar de salmó
Brotxeta caprese (tomàquet, mozzarella i oli d’alfàfàf brega)

Croquetes casolanes de pollastre rostit
Cruixent de llagostí

Cullereta de daus de salmó marinat
Xarrup de gaspatxo (segons temporada)

Xampinyons fafaf rcits de pernil
Graellada de pintxos de carn

ToToT rrades d’escalivada i anxoves de l’Escala

TaTaT taki de tonyina amb sèsam i soja
Croquetes de ceps

Musclos gratinats al fofof rn
TaTaT stet de mongetes de Santa Pau (Empedrat)

TaTaT stet de mini mandonguilles amb ceps
Cassoleta de patates bravava es a l’estil de la casa

Pintxos de “Morcilla” amb ceba caramel.litzada
Embotits de la Garrotxa amb pa amb tomàquet

Crema de meló amb encenalls de pernil
Hummus amb coca de pa

Mini amanida amb cacauets i vinagreta de gingebre

Segons plats
Melós de vevev della amb ceps

Ànec amb poma especiada i salsa agredolça
Jarret de bou amb patates de La VaVaV ll d’en Bas a l’aroma d’eucaliptus

Postres
Sopa de crema anglesa amb maduixes

Crema de taronjnjn a amb canyella
Sopa de xocolata blanca i gelat amb frfrf uites del bosc

Panacota de xocolata i taronjnjn a
Gelat de iogurt amb frfrf uites (maduixa, kiwi, pinya i frfrf uites del bosc)

La Masia

Cevitxe de gambes

Primers plats
Suquet de lluç i marisc

Amanida asiàtica amb vinagre balsàmic de Mòdena, sèsam i gingebre
Filet de salmó amb patates al forn i salsejat de formatge i salmó fumat

Arròs amb bacallà, suc de cloïsses i verduretes al perfum de safrà

Celler

Aigua mineral Sant Aniol de deu volcànica
Cafès i lifès i lif cors

Cigonyes Blanc - D.O. Empordà Perelada
Cigonyes Negre -  D.O. Empordà Perelada  

Privat Brut Nature Reserva (ecològic) - D.O. Cava - Privat

(IVA inclòs)

Pack Tot Inclòs   138 €
Pack Premium   148 €

Taula de formatges amb melmelada de fruits del bosc i pics de pa

Pernil serrà de Segòvia amb pa de coca

- D.O. Empordà Perelada



Aperitius

15 APERITIUS A ESCOLLIR
Brandada de bacallà amb olivada i “piquillo”

Guacamole amb blat cruixent
Tàrtar de salmó

Brotxeta caprese (tomàquet, mozzarella i oli d’alfàbrega)
Croquetes casolanes de pollastre rostit

Cruixent de llagostí
Cullereta de daus de salmó marinat

Xarrup de gaspatxo (segons temporada)
Xampinyons farcits de pernil
Graellada de pintxos de carn

Torrades d’escalivada i anxoves de l’Escala

Tataki de tonyina amb sèsam i soja
Croquetes de ceps

Foie amb poma caramel.litzada i reducció de vermut

Musclos gratinats al forn
Tastet de mongetes de Santa Pau (Empedrat)

Tastet de mini mandonguilles amb ceps
Cassoleta de patates braves a l’estil de la casa

Pintxos de “Morcilla” amb ceba caramel.litzada
Embotits de la Garrotxa amb pa amb tomàquet

Crema de meló amb encenalls de pernil
Hummus amb coca de pa

Mini amanida amb cacauets i vinagreta de gingebre

Entrants
Sopa freda de carbassa i taronja amb llagostins

Amanida de mango amb pernil d’ànec, oli de nous i saltejat de bolets
Sorbet de llimona entre el primer i el segon plat (en lloc de l’entrant)

Primers plats
Suquet de rap i marisc

Tronc de bacallà con�tat amb crema d’espinacs i mel
Caneló de marisc amb beixamel de cloïsses al perfum de cítrics

Arròs de secret ibèric amb ceps

Segons plats
Xai al cava amb cebetes i patates al forn

Tall ibèric de gla salsejat amb barreja de bolets
Tournedó a l’Oporto

Postres
Sopa de crema anglesa amb maduixes

Crema de taronja amb canyella
Sopa de xocolata blanca i gelat amb fruites del bosc

Panacota de xocolata i taronja
Gelat de iogurt amb fruites (maduixa, kiwi, pinya i fruites del bosc)

Els Volcans

Cevitxe de gambes

Crema d’amor rosa (gelat de nata, maduixes i suc de llimona)

Celler

Aigua mineral Sant Aniol de deu volcànica
Cafès i licors

Cigonyes Blanc - D.O. Empordà Perelada
5 Fincas Negre -  D.O. Empordà Perelada  

Privat Brut Nature Reserva (ecològic) - D.O. Cava - Privat

(IVA inclòs)

Pack Tot Inclòs   148 € 
Pack Premium   158 € 

Taula de formatges amb melmelada de fruits del bosc i pics de pa

Pernil serrà de Segòvia amb pa de coca



Aperitius

12 APERITIUS A ESCOLLIR

Brandada de bacallà amb olivada i “piquillo”
Guacamole amb blat cruixent

Tàrtar de salmó
Brotxeta caprese (tomàquet, mozzarella i oli d’alfàbrega)

Cruixent de llagostí
Cullereta de daus de salmó marinat

Xampinyons farcits de pernil
Torrades d’escalivada i anxoves de l’Escala

Tataki de tonyina amb sèsam i soja

Musclos gratinats al forn
Endívies amb salmó i formatge

Tastet de mini mandonguilles amb ceps
Cassoleta de patates braves a l’estil de la casa

Pintxos de “Morcilla” amb ceba caramel.litzada
Crema de meló amb encenalls de pernil

Hummus amb coca de pa
Mini amanida amb cacauets i vinagreta de gingebre

Paradetes
Paradeta d’Embotits de la Garrotxa amb pans variats

Paradeta de croquetes casolanes: de pollastre rostit, de bacallà, de pernil, de panses, espinacs i pinyons
Paradeta de verdures: Cassoleta de verdures, Empedrat, Escalivada, Crema de carbassa, Xarrup de gaspatxo

Show CookingBesalú

Paradetes a escollir-ne 1
Paradetes de pintxos: de pollastre marinat amb cherry, 

pebrot verd i poma, de botifarra amb salsa de canyella, de botifarró amb ceba agredolça
Paradet

Postres a escollir-ne 2
Sopa de crema anglesa amb maduixes

Crema de taronja amb canyella
Sopa de xocolata blanca i gelat amb fruites del bosc

Panacota de xocolata i taronja
Gelat de iogurt amb fruites (maduixa, kiwi, pinya i fruites del bosc)

Cevitxe de gambes

Celler

Aigua mineral Sant Aniol de deu volcànica
Cafès i licors

Cigonyes Blanc - D.O. Empordà Perelada
Cigonyes Negre -  D.O. Empordà Perelada  

Privat Brut Nature Reserva (ecològic) - D.O. Cava - Privat

(IVA inclòs)

Pack Tot Inclòs   128 € 
Pack Premium   138 € 

Taula de formatges amb melmelada de fruits del bosc i pics de pa

Pernil serrà de Segòvia amb pa de coca



Show Cooking 
Aperitius

15 APERITIUS A ESCOLLIR

Brandada de bacallà amb olivada i “piquillo”
Guacamole amb blat cruixent

Tàrtar de salmó
Brotxeta caprese (tomàquet, mozzarella i oli d’alfàbrega)

Cruixent de llagostí
Cullereta de daus de salmó marinat

Xampinyons farcits de pernil
Torrades d’escalivada i anxoves de l’Escala

Tataki de tonyina amb sèsam i soja

Musclos gratinats al forn
Endívies amb salmó i formatge

Tastet de mini mandonguilles amb ceps
Cassoleta de patates braves a l’estil de la casa

Pintxos de “Morcilla” amb ceba caramel.litzada
Crema de meló amb encenalls de pernil

Hummus amb coca de pa
Mini amanida amb cacauets i vinagreta de gingebre

La Garrotxa

Cevitxe de gambes

Paradetes
Paradeta d’Embotits de la Garrotxa amb pans variats

Paradeta de croquetes casolanes: de pollastre rostit, de bacallà, de pernil, de xoriç, de ceps, de panses, espinacs i pinyons
Paradeta de verdures: Cassoleta de verdures, Empedrat, Escalivada, Crema de carbassa, Xarrup de gaspatxo

Postres a escollir-ne 2
Sopa de crema anglesa amb maduixes

Crema de taronja amb canyella
Sopa de xocolata blanca i gelat amb fruites del bosc

Panacota de xocolata i taronja
Gelat de iogurt amb fruites (maduixa, kiwi, pinya i fruites del bosc)

Paradetes a escollir-ne 2
Paradeta Oriental: Tataki de Tonyina, amanida tailandesa, rotllet oriental vegetal, sushi de salmó

Paradeta de pintxos: de xai al curry, de magret d’ànec, de pollastre marinat amb cherry, 
pebrot verd i poma, de calamars encebats, de botifarra amb salsa de canyella, de botifarró amb ceba agredolça

Paradet o

Celler

Aigua mineral Sant Aniol de deu volcànica
Cafès i licors

Cigonyes Blanc - D.O. Empordà Perelada
Cigonyes Negre -  D.O. Empordà Perelada  

Privat Brut Nature Reserva (ecològic) - D.O. Cava - Privat

(IVA inclòs)

Pack Tot Inclòs   138 € 
Pack Premium   148 € 

Taula de formatges amb melmelada de fruits del bosc i pics de pa

Pernil serrà de Segòvia amb pa de coca



Primers plats
Macarrons a la Bolonyesa

Segons plats
Pollastre al forn amb patates

Postres
Gelat

Celler
Aigua mineral Sant Aniol de deu volcànica

Menú Infantil

33€ 
(IVA inclòs)

Menú per a nens de 4 a 13 anys 
Nens de 1 a 3 anys gratuït



Aperitius

Aperitius extres
Brandada de bacallà amb olivada i “piquillo”

Guacamole amb blat cruixent
Tàrtar de salmó

Brotxeta caprese (tomàquet, mozzarella i oli d’alfàbrega)
Croquetes casolanes de pollastre rostit

Cruixent de llagostí
Cullereta de daus de salmó marinat

Xarrup de gaspatxo (segons temporada)
Xampinyons farcits de pernil
Graellada de pintxos de carn

Torrades d’escalivada i anxoves de l’Escala

Tataki de tonyina amb sèsam i soja
Croquetes de ceps
Cevitxe de gambes

Musclos gratinats al forn
Endívies amb salmó i formatge

Tastet de mongetes de Santa Pau (empedrat)
Tastet de mini mandonguilles amb ceps

Assortiment de botifarres catalanes de la Garrotxa
Cassoleta de patates braves a l’estil de la casa

Pintxos de “Morcilla” amb ceba caramel.litzada
Embotits de la Garrotxa amb pa amb tomàquet

Crema de meló amb encenalls de pernil
Hummus amb coca de pa

Mini amanida amb cacauets i vinagreta de gingebre

Celler

Suplements
+4,5 eur/adult

Paradetes
Paradeta d’Embotits de la Garrotxa amb pans variats

Paradeta de croquetes casolanes: de pollastre rostit, de bacallà, de pernil, de xoriç, de ceps, de panses, espinacs i pinyons
Paradeta de verdures: Cassoleta de verdures, Empedrat, Escalivada, Crema de carbassa, Xarrup de gaspatxo

+5,5 eur/adult per paradeta

Entrants
Sopa freda de carbassa i taronja amb llagostins

Amanida de mango amb pernil d’ànec, oli de nous i saltejat de bolets
Amanida asiàtica amb vinagre balsàmic de Módena, sèsam i gingebre

“Salmorejo” fred amb virutes de pernil i ou de guatlla amb fruites del bosc

+5,5 eur/adult per entrant

+1,75 eur/adult

+3,5 eur/adult per aperitiu 

Vi negre:
5 Fincas Tinto - D.O. Empordà Perelada

Cuando el Río Suena - D.O. Ribera del Duero

Vi blanc:
Collection Blanc - D.O. Empordà Perelada

Vora la Mar - D.O. Alella
Luna Blanca - Rueda Verdejo 2018 (sense suplement)

Bernaví Xalera Blanc - D.O. Terra Alta (sense suplement)

subjectes a la disponibilitat estacional

 

Taula de formatges amb melmelada de fruits del bosc i pics de pa

Pernil serrà de Segòvia amb pa de coca



Els nostres packs 2024

Promoció vàlida amb la contractació dels proveïdors d’Albacasaments (pastisseria, DJ, barra lliure)
* DJ: des de l’inici de la cerimònia �ns acabar la barra lliure

Preus per adult amb IVA inclòs

3h de barra lliure

3h de DJ*

TOT INCLÒS

5h de barra lliure

5h de DJ*

Minutes

PREMIUM

Menú escollit

Pastís

Muntatge de la cerimònia

Exclusivitat de la �nca de divendres 17h a diumenge 17h

Nuvis: allotjament dissabte i esmorzar diumenge gratuït

PREU TOT INCLÒS:
Sant Ferriol: 128€

Show Cooking Besalú: 128€

Show Cooking Garrotxa: 138€

La Masia: 138€

Els Volcans: 148€

PREU PREMIUM
Sant Ferriol: 138€

Show Cooking Besalú: 138€

Show Cooking Garrotxa: 148€

La Masia: 148€

Els Volcans: 158€



Mínim comensals adults 2024

Casaments a Mas Gircós

Casaments a El Clar del Bosc

Abril
Mínim a facturar 80 comensals adults

Maig i octubre
Mínim a facturar 100 comensals adults

Juny, juliol, agost i setembre
Mínim a facturar 120 comensals adults

Del 15 de novembre a març
 

Abril 
Mínim a facturar 60 comensals adults

Maig i octubre
Mínim a facturar 80 comensals adults

Juny, juliol, agost i setembre
Mínim a facturar 120 comensals adults

Del 15 de novembre a març
 

Mínim a facturar 60 comensals adults

Mínim a facturar 60 comensals adults



Tarifes i mínims 2024

PREU/PERSONA · IVA INCLÒS

ALLOTJAMENTS I ÀPATS 
DE L’ESTADA

Allotjament divendres adult

Allotjament

Sopar divendres adult -mínim 20 persones-

Sopar divendres infant (1-13 anys) -mínim 20 persones-

Esmorzar dissabte adult -mínim 20 persones-

Esmorzar dissabte infant ( 1-13 anys) -mínim 20 persones-

Allotjament dissabte adult

Allotjament dissabte infant (1-13 anys)

Dinar diumenge adult allotjat a la casa

Dinar infant (1-13 anys) allotjat a la casa

Dinar diumenge adult no allotjat a la casa

Dinar infant (1-13 anys) no allotjat a la casa

Infants de 0-11 mesos els pares porten menjar 
i llit de viatge

28€

21€

18€

13€

8€

5€

28€ (esmorzar diumenge gratuït) 

21€ (esmorzar diumenge gratuït) 

15€

13€

20€

15€

Gratuït

El Clar del Bosc: 210 places
repartides en tres sectors (Arcs, 
Ginestà i Rocacorba) 

Mas Gircós: 174 places en tres 
sectors (Casa Gran, Vivenda i 
Baobabs) 

Zones verdes, boscos, 
excursions, zona esportiva, parc 
infantil, piscina privada.  

SERVEIS

Menú per Professionals (Fotògraf, Videògraf,...)
(ubicació a la taula de professionals)

(es compta el número total d’adults assistents al casament)

40% del preu del pack
tot inclòs

6€

Minutes

Monitoratge 
(1 monitor - 3 hores - màxim 10 infants a partir de 4 anys) 

Ressopó mixte dolç/salat 
(coca farcida d'embotits i formatge, croisants dolços i salats)

175€ (servei complet)

8€

275€ (servei complet)

Servei de vaixella, cambrers i nevera per pastís noces extern 1,5€

(servei gratuït diumenge de 10:30 a 13:30h)
Socorrista Piscina El Clar del Bosc 50€/hora

(mínim 1,5 hores) 

1 Hora extra Barra Lliure 

 divendres 1-13 anys)infant (

Tast menú nupcial persona extra

Tast menú nupcial 

50% menú tot inclòs

Gratuït per nuvis

MÍNIM COMENSALS ADULTS MAS GIRCÓS  
Abril:
Maig i octubre: Mínim a facturar 100 comensals adults  
Juny a setembre: Mínim a facturar 120 comensals adults   

 MÍNIM COMENSALS ADULTS EL CLAR DEL BOSC 
Abril: Mínim a facturar 60 comensals adults   
Maig i octubre: Mínim a facturar 80 comensals adults  
Juny a setembre: Mínim a facturar 120 comensals adults  
Del 15 de novembre a març: Mínim a facturar 60 comensals adults

Del 15 de novembre a març: Mínim a facturar 60 comensals adults

 Mínim a facturar 80 comensals adults


