KM0 2022

Parc d’Aventura Anigami

Esmorzars, berenars i avituallaments
Esmorzar dolç o coffee-break
Esmorzar de forquilla fred
Esmorzar de forquilla brasa
Avituallament a mitja activitat

5€
8€
10 €
4€

Cafès, infusions o suc de fruita + coca del mossèn amb xocolata
Pa de pagès amb tomàquet i embotit o formatge local. Aigua i vi o refresc + cafè
Pa de pagès amb tomàquet i botifarra del Collsacabra a la brasa. Aigua i vi o refresc + cafè
Fruita fresca tallada + fruits secs + aigua i refrescs sense alcohol

Aperitus degustació per compartir
Taula de formatges d’autor

12 €

Assortit de formatges de producció local amb torradetes. Per a 4 persones.

Fusta d’embotits local

12 €

Variat d’embotits locals del Collsacabra amb pa amb tomàquet. Per a 4 persones.

Taula degustació KM0

20 €

Variat de formatges d’autor amb embotits del Collsacabra amb pa amb tomàquet i torradetes. Per a 4 persones.

Llonganissa del Collsacabra
Patates Braves

8€

Vermut de pagès (min 10 pers)

Menús KM0

6€/12€
9,5 €/p

Llonganissa del Collsacabra amb pa amb tomàquet. Mitja /sencera. Per compartir.
Plata de patates Braves especials. Per a 4 persones.
Assortit de formatges i embotits artesans del Collsacabra, patates braves, olives, croquetes artesanes i refresc/cervesa/vermut.

(Preu amb activitats / preu sense activitats)

Menú Infantil

8/10 €

Hamburgueses de vedella amb patates fregides i molt de ketxup, gelat i begudes.

Menú de butifarra

12/14 €

Amanida d’enciams de colors i formatge de cabra amb fruits secs i vinagreta. Butifarra de Cantonigròs a la brasa amb
patates. Postres, pa de pagès, vi del priorat, aigua, gasosa i cafè.

Menú vegetarià, celíac i vegà

16/18 €

Amanida d’enciams de colors i formatge de cabra amb fruits secs i vinagreta. Quinoa & Cuscús bio amb verdures a la
brasa. Postres, pa de pagès, vi del priorat, aigua, gasosa i cafè.

Menú graellada km0

16/18 €

Amanida d’enciams de colors amb formatge de cabra, fruits secs i vinagreta, graellada de carn a la brasa amb all i oli
(botifarra, cansalada, galtes i xai de Rupit) i patates fregides. Postres, pa de pagès, vi del priorat, aigua, gasosa i cafè.

Menú entrecot a la brasa

20/22 €

Amanida d’enciams de colors amb formatge de cabra, fruits secs i vinagreta, entrecot de vedella bruna a la brasa amb
patates fregides. postres, pa de pagès, vi D.O, aigua, gasosa i cafè.

16 €

Inclou menjador privat fins 150 pers + taules rodones amb parament celebració + extra cambrers + Aperitiu KM0 i cava

De menú a banquet (min 25 per)

Avís per a persones amb al·lèrgies o intoleràncies alimentàries: Aviseu en el moment de contractar els menús de les possibles al·lèrgies o intoleràncies

Packs de begudes
Pack Infantil

20 €

Inclou 6 ampolles de refrescos de 2l a escollir (1) o 4 ampolles de 1l de suc ecològic a escollir + gots reciclables

Pack de cerveses

29 €

Inclou 20 llaunes d’Estrella Damm i dos vols de fruits secs

Pack Sobretaula

49 €

Inclou 2 ampolles de licor(2) a escollir + copes i gel

Pack Festa (Combinats)

59 €

Inclou 2 ampolles de licor(3) + 2 ampolles de 2 litres de refresc + gots de plàstic reciclables + gel i llimona (20 aprox)

Pack Deluxe (Combinats)

89 €

Inclou 2 ampolles de licor deluxe(4) + 20 llaunes refrescos + gots de tub + gel i llimona (20 aprox)

(1) Coca-cola, Coca-cola Zero, Fanta llimona, Fanta taronja, Trinaranjus, Acuàrius. (2) Ratafia Rosset, Orujo herbes, Tequila Cuervo, Bailey’s, Patxaran, Jaguermaister, Whisky Peach, Torres V, JB, Cutty Sark, Anís del mono.
(3) Martinis, JB, Ballantines, Bacardí, Brugal, Seagram’s, Beefeater, Tanqueray, Absolut, Cuervo Gold, Jaguermeister, Ratafia, o Mojito Barcardí. (4) Hendrik’s, Tankeray 10, Mombasa, Bulldog, Bombay Saphire, Vodka
Citadelle, Habana Club 7 anys.

Sobretaules & degustació (min 10 persones)
Degustació de minigins

12 €

Taller degustació de 4 varietats de mini gintònics exòtics amb tòniques especials

Degustació de petits fours

12 €

Taller degustació de delicatessens de xocolates variades

Degustació de vins dolços

12 €

Taller degustació de 4 varietats de vins dolços catalans acompanyats de fruits secs (postres de músic)

Altres serveis
DJ + equip audio

400 €

400 € Dj professional + equip, inclou 3 hores (sols per a dies laborables)

Sala privada + equip audiovisual

200 €

Sala interior apte per a 80 persones assegudes o 100 dretes amb equip audiovisual (Max 00:00h)

Campionat de rodeo

350 €

Servei de Ruc català mecànic privat, per a amenitzar la sobretaula

Cangur/animador/clown

120 €

Servei professional de cura o dinamització d’equips. Màxim 15 persones a càrrec. A partir de 3 anys

Menú Còctel KM0 – Opció A
Barra d’entrants freds

Barra de tapes

Barra BBQ

Barra de begudes

Menú Còctel KM0 – Opció B

• Mini Amanides d’enciams de
colors i formatge de cabra
• Humus amb torradetes
• Guacamole amb natxos

Barra d’entrants freds

• Patates braves
• Mini croquetes de pernil
• Mini croquetes de bolets
• Fruits secs
• Olives
• Banderilles
• Pinxos de Xistorra
• Pinxos de Botifarra
• Mini hamburgueses de
vedella
• Pinxos de verdures (pebrot,
albergínia, ceba, carbassó)
•Refrescos i cervesa
• Aigua i vi

Barra de tapes

Barra BBQ

Barra d’arrossos

Barra de begudes

Barra de postres
Barra de postres

• Pastís Brownie
• Tarta de Santiago
• Gelats
• Fruita tallada
• Cafè, tallat o infusió

Preu per persona: 22 € Iva inclòs

• Opció 1
• Pinxo de meló/pinya amb pernil

• Opció 1
• Fusta d’embotits del Collsacabra
amb pa amb tomàquet
• Fusta de formatges artesans del
Collsacabra amb torradetes.
• Opció 1
• Pinxos de Pollastre
• Pinxos de seitan
• Arròs negre/fideuà /paella/arròs
de verdures (a escollir)

• Opció 1
• Vermut
• Cocktail de cava
• Sangria
• Opció 1
• Pastís de xocolata
• Pinxos de fruita tallada (maduixa,
kiwi i plàtan)
• Gotes pel cafè

Preu per persona: 36 € Iva inclòs

Extres
Barra degustació minigins

12 €

Barra degustació de petits fours 12 €
Food Truck de Crepes/Gofres:
DJ Pro + equips (3 hores)
(5hores)

a partir
450 €
350 €
500 €

Campionat de rodeo

350 €

Book fotogràfic

300 €

Vídeo Pro

400 €

Especificacions
Menú de temporada, d’abril a setembre, amb
reserva prèvia i mínim de 50 persones.
Diverses barres de servei repartides en l’espai
ofereixen el menú en self-service + taules i
cadires o taules picnic.
Amb exclusivitat:
Dies entre setmana amb disponibilitat 100%,
exclusivitat gratuïta.
L’exclusivitat del Parc es pot adquirir amb
costos entre 500 i 3000 € en funció de la
data/event.
Espai Terrassa + Espai Pèrgola + Espai Carpa,
capacitat entre 50 i 300 persones.
Sense exclusivitat:
Dies amb altres activitat al Parc.
Espai Carpa, capacitat entre 50 i 150
persones.

Activitats i altres opcions al Parc d’Aventura

(amb reserva prèvia)

FORFAIT tot inclòs d’aventura

A partir de 10 €

Inclou més de 15 activitats al Parc d’Aventura a escollir segons edats. A partir de 3 anys

Gimcanes per grups

A partir de 30 €

Conjunt d’activitats dinamitzades per instructors. Mínim 10 persones a partir de 14 anys

Humor Amarillo

A partir de 36 €

Activitat amb 8 proves amb aigua i fang per plorar de riure. Mínim 10 persones a partir de 18 anys

Gimcana familiar

A partir de 18 €

Activitats per a grups grans de diverses edats. Entre 10 i 100 persones a partir de 8 anys

Paintball i Archery Tag

A partir de 20 €

Guerra de pintura o fletxes per equips. Mínim 10 persones a partir de 14 anys

Family day/Summer

consulteu

Activitats a mida amb diversos elements lúdics. Fins a 300 persones de 8 a 99 anys

Han desaparegut els nens!!

A partir de 20 €

Activitat d’un dia segons grups d’edat on cadascun realitza un programa propi, amb dinar inclòs.

Activitats d’aventura al Collsacabra

A partir de 40 €

Gran diversitat d’activitats d’aventura i descoberta al Collsacabra, a partir de 4 persones. Consulta-ho

Per reservar o consultar disponibilitat, truqueu al 937447295 o bé feu un correu electrònic a info@anigami.cat
Ara també pots reservar des del web: https://anigamiparc.cat/contacte/
Anigami Aventura SL – Mas Les Comes – Ctra C-153 km18,7 – 08511 L’Esquirol
www.anigamiparc.cat

