


Cerimònia 395 € Espai natural cuidat amb decoració floral minimalista, bales de palla cobertes i altar + punt de llum. 

Espai Carpa 595 € Espai privat fins a 150 persones amb decoració minimalista, accessos, parquing, serveis, wifi, barra, iluminació i punt de llum. 

Espai nocturn +21h 595 € Prolongació d’ús de l’espai Carpa fins a les 02:30h de la matinada. 

Infantil 20 € Aperitiu km0 amb sucs i refrescos. Hamburgueses de vedella amb patates fregides i molt de ketxup, gelat o pastís i begudes. 

Vegetarià 32 € Aperitiu km0 amb còctel de cava i vermut. Amanida d’enciams de colors i flors amb formatge de cabra, fruits secs i vinagreta. 
Graella de verdures i delícies de seitan a la brasa.  Pastís de nuvis, pa de pagès, vi del priorat, cava, aigua, gasosa i cafè. 

Especial Graellada km0 32 € Aperitiu km0 amb còctel de cava i vermut. Amanida d’enciams de colors i flors 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. Pastís de nuvis, pa de 
pagès, vi del priorat, cava, aigua, gasosa i cafè. 

Entrecot a la brasa 36 € Aperitiu km0 amb còctel de cava i vermut. Amanida d’enciams de colors i flors amb formatge de cabra, fruits secs i vinagreta, 
entrecot de vedella bruna a la brasa amb guarnició de verdures, pastís de nuvis, pa de pagès, vi D.O, cava, aigua, gasosa i cafè. 

Taula d’embotits km0 5 € Assortit d’embotits d’elaboració tradicional del Collsacabra. 

Taula de formatges d’autor 5 € Taula-degustació de formatges de producció local amb torradetes. 

Coca amb xocolata 5 € Coca del mossèn amb xocolata i sucs de frutes per berenar, o per acompanyar el ball. 

Barra de begudes 12 € Inclou cambrer, barra privada i vasos eco personalitzats durant 4 hores (+2,95 €/hora extra) Límit barra lliure a les 02:00h. 

Fotografia/vídeo 400 € Un fotògraf professional x 2h + edició simple. Podeu ampliar aquest servei… (+ Video 450 €) 

DJ + equip audio 400 € 400 € Dj professional + equip, inclou 3h de ball  
600 € DJ professional + 2 equips, inclou cerimònia, banquet i 3 hores de ball  (hores extra 60 €) 



Falcó que porta anells 300 € Un falcó apareix del bosc portant els anells fins a l’altar. 

Cava blanc per la núvia 200 € La núvia apareix del bosc muntada en un cavall blanc espectacular. 

Tirolina pels núvis 300 € La núvia i/o el nuvi apareixen a l’altar volant en tirolina. 

Tirolina grup 5 € /persona Tirolina gegant per a congregar la família i divertir la canalla. 

Gimcana Familiar  A partir de 18 € Conjunt d’activitats a escollir per equips dissenyats per a totes les edats a partir de 8 anys 

Animador o cangur 100 € Animador/cangur (a partir de 5 anys i cada 10 nens màx. 4 hores) Inclou parc de boles + inflable 

Clown + globoflexia 120 € Monitoratge especialitzat en clown i globoflèxia  (a partir de 5 anys i cada 10 nens màx. 4 hores) 

Pintura de cares infantils 120 € Especialista en bodypainting i pintures de cares  (a partir de 5 anys, 2 hores) 

Lloguer parc infantil privat 250 € Inclou un castell inflable + un castell de boles gegant durant 4 hores, en privat. 

Lloguer sala interior privada 200 € Sala interior apte  per a 80 persones assegudes o 100 dretes 

Lloguer sala + equip audiovisual 200 € Sala interior apte  per a 80 persones assegudes o 100 dretes amb equip audiovisual. 

Cantautor des de 450 € Cantautor local per amenitzar ball o cerimònia x 2 hores. Guillem Roma, Mathieu Mcdaid... 

Banda de Rock des de 750 € Banda de Rock local per amenitzar ball o festa x 2-3 hores. Boys Damm, etc 

Campionat de rodeo 350 € Servei de Ruc català mecànic privat, es pot instal·lar al costat de la taula (màxim 3 hores) 

Lloguer d’estufes bolet 70 € /unitat Estufa per a exterior amb una càrrega de butà per 5 hores d’autonomia 

Got recliclable personalitzat 2 € /unitat Gots de plàstic reciclables amb impressió personalitzada de record (mínim 200 unitats)  

Autocar de grup x tot el dia A partir de 800 € Autocar de 55 places anada i tornada Barcelona de 10h a1:30h 

Taxi Vic a partir de 30 € De 4 a 16 places disponibles L’Esquirol-Vic-Barcelona 

Allotjament per grups A partir de 20 € Allotjament per a grups en cases de colònies a la zona. Consulteu disponibilitat amb temps. 

Per a qualsevol dubte o més info, contacteu amb la Cristina al 600 980 881 o a cristina@anigami.cat 


