
Feu del vostre dia,  
una experiència única  

i inoblidable al millor racó  
de la Costa Brava

Esdeveniments



Descobriu l’espai exclusiu que us oferim, únic, íntim 
i privat per celebrar la unió entre tots dos. Situat 
a la segona planta de l’Hotel, amb unes vistes 
immillorables i amb el mar blau de Tamariu com a 
espectacular escenari de fons.

La cerimònia civil a la terrassa del Bar Mirador té un 
cost de 600€ pel muntatge de l’arc amb tul, cadires 
i catifa, taula de suport i lloguer de l’espai. Queden 
exclosos en el preu, la música, floristeria, accessoris 
i l’oficiant de cerimònies, per a més informació 
consulteu-nos.

La hora inicialment prevista de la cerimònia és entre  
les 12:30h i la 13:00h

La cerimònia



Acabada la cerimònia, celebrareu l’aperitiu en 
el mateix espai, a la terrassa del Bar Mirador, 
transformarem el lloc en una zona càlida, còmoda 
i acollidora per gaudir de tot el que us oferirem. 

Disposareu d’una copa de cava de benvinguda 
com a cortesia de la casa. Seguidament 
continuareu amb tota una selecció d’aperitius 
elaborats pels professionals que conformen 
el nostre equip de cuina. Disposem d’opcions 
veganes, vegetarianes i adaptades a tot tipus 
d’al·lèrgies, intoleràncies o dietes especials. 

Seran factibles les combinacions formades per aperitiu, 
primer i segon plat, postres i pastís nupcial. Cal escollir el 
mateix menú per a tots els comensals, exceptuant els que 
disposin d’intoleràncies o restriccions alimentàries.

L’aperitiu



Aperitiu   35€ per persona

Copa de cava de benvinguda

Glop de sopa freda de meló amb cruixent de pernil ibèric 

Hummus amb cruixents de verduretes 

Torrada d’escalivada amb anxoves de l’Escala

Cullereta de tàrtar d’alvocat i salmó amb el seu caviar

Encenalls de pernil de Jabugo amb coca de pa amb tomàquet 

Calamars a l’andalusa al toc de llima i curri

Piruletes de llagostins amb maionesa de romesco

Paperina de fregit de sonsos de costa 

Pop a feria amb patata, pebre roig de la Vera i sal Maldon

Croquetes casolanes de pernil de Jabugo

Bunyols de bacallà amb mel i llima 

Satay de pollastre amb salsa teriyaki

Barra lliure durant l’aperitiu:

Aigües minerals  |  Refrescs  |  Sucs de fruita  |  Cerveses 
Vins  |  Cava  |  Vermut

Bufets extres
Bufet d’arrossos i fideuà  
6€ per persona

Bufet de formatges artesans amb els seus maridatges  
8€ per persona 

Bufet de foies amb assortiment de pans i complements  
9€ per persona 

Bufet de marisc de clova  
(musclos de roca, navalles, punxencs, escopinyes i ostres)  
12€ per persona

Taula d’embotits de Girona amb coca de pa de vidre amb tomàquet 
6€ per persona

Pernil ibèric de gla tallat a mà al moment amb coca de pa amb 
tomàquet  
690€ la peça 

El Racó de la Cervesa    250€ 

Com a complement de la barra lliure de l’aperitiu hi ha la opció  
de gaudir d’un bonic racó de la cervesa, a triar 3 opcions de les 
següents:

Heineken  |  Cruzcampo  |  Estrella Damm  |  Voll Damm  | Inèdit 
Complot IPA  |  Guinness  |  Paulaner  |  Desperados



Banquet
Entrants

Carpaccio de meló lleugerament aromatitzat amb nous  
i vainilla, encenalls de pernil de Jabugo i palets cruixents 

18 €

Vieires a la planxa amb vinagreta del seu corall 24 €

Caneló d’ànec de l’Empordà amb trompetes de la mort  
i cruixent de parmesà 

20 €

Mil fulls de tomàquet cor de bou i alvocat amb tàrtar  
de salmó

19 €

Gaspatxo de maduixa amb enfilall de llagostins 19 €

Ravioli de foie i cremós de poma de Girona 22 €

Tataki de tonyina macerat en soja amb ruca i oli de sèsam 25 €

Amanida de llamàntol amb vinagreta de Xerès 30 €

Gambes de Palamós a la planxa 36 €



Segons

Melós de vedella amb cremós trufat i cebetes en suc  
de la seva cocció

21 € 

Magret d’ànec amb gerds i reducció de Pedro Ximenes 24 €

Filet de vedella amb escalopa de foie, escalunyes i salseta 
de vi negre

33 € 

Espatlla de xai a baixa temperatura amb parmentier  
de patata trufada

36 € 

Suprema de llobarro amb crema de pèsols i parmentier  
de carbassa i confitura de tomàquet

23 €

Bacallà confitat amb fonoll i taronja 24 €

Rap al forn amb patates i la seva picada tradicional 28 €

Calamars farcits de rap i gambes de Palamós 33 € 

Turbot salvatge amb salseta de peix de roca 35 €

Suprema de gall de Sant Pere a la brasa amb confitat d’alls 
tendres

36 €



Postres

Fruita natural en textures i sorbet de gerds 6 €

Sopa de maduixots amb gelat de mascarpone i vinagre  
de Mòdena

8 €

Brownie tebi de xocolata negre i gelat de vainilla bourbon 7 € 

Pinya natural amb crema catalana 8 €

Pa amb xocolata 8 €

Cremós de recuit de Fonteta amb figues i mel de taronger 7 €

El nostre postre de cítrics al toc de gin 9 €

Pastís nupcial
A escollir de la nostra amplia selecció de pastisseria 9 €

Menú infantil 
Tagliatelle amb salsa napolitana 

Fingers de pollastre amb patates 
fregides casolanes 

Copa de gelats variats 

Pastís nupcial

Aigua i refrescos



El celler
L’Hotel Hostalillo els ofereix per a la seva celebració dues opcions 
de celler a escollir: 

Celler inclòs al menú:

Cigonyes blanc, rosat i negre Peralada, D.O. Empordà

Cava Peralada Stars

Proposta de celler opcional: 

Vins de selecció especial (a consultar) 

Cava Llopart Panoràmic 4 € per persona d’increment

Champagne Taittinger 6 € per persona d’increment

Barra lliure 
Consum il·limitat durant dues hores amb selecció de begudes i licors 
15€ per persona

Cada hora extra de barra lliure 
9€ per persona 

Barra lliure Premium
Selecció de ginebres especials, whisky de malta, cognac, etc. 
5€ per persona d’increment

Barra lliure de cocteleria
Mojito, caipirinha, pinya colada... 
5€ per persona d’increment

Ressopó
Snacks salats 
3€ per persona

Mini sandwitx 
4€ per persona

Broquetes de fruita natural 
4€ per persona 

Candy Bar 
4€ per persona

Notes: 
Es celebren únicament casaments de dia, hora finalització 22:00h. 
La Barra Lliure s’inicia com a tard, mitja hora després de finalitzar els cafès.



Comensals
Casaments per un mínim de 30 convidats i fins a un màxim de 80. 
Una setmana abans s’haurà de confirmar per escrit el nombre final 
de convidats, amb aquesta xifra es farà la factura final.

Menú staff
Els menús dels professionals que intervinguin al casament, 
fotògrafs, músics, vídeo, etc. gaudiran d’un 50% de descompte 
sobre el preu del menú del casament. 

Banquet 

Qualsevol interrupció del servei durant el banquet haurà de ser 
pactada amb l’hotel per no alterar-ne l ritme. 

Prova de menú
La data i l’hora prevista de la prova de menú es fixa amb l’hotel. Es 
recomana fer-la uns tres mesos abans del casament. Prova gratuïta 
per 2 persones en casaments de menys de 50 convidats. A partir de 
50, prova gratuïta per 4 persones.

Allotjament 
Els convidats que s’allotgin a l’hotel gaudiran d’un 15% de 
descompte sobre el preu de la habitació.

Els preus inclouen
• IVA a tots els preus 
• Les minutes del banquet
• El sitting plan 
• L’espai de la terrassa del Bar Mirador i de la Sala Salí
• Barra de begudes de l’aperitiu
• Els centres de taula del restaurant
• Cafès o infusions
• La prova de menú
• La habitació nupcial de l’hotel per la nit de bodes (a partir d’un 

mínim de 30 convidats) amb l’esmorzar servit a la habitació
• Descompte especial a la habitació per a tots els convidats  

amb l’esmorzar inclòs

Forma de pagament 
Per confirmar la data del casament cal fer un dipòsit de 1000€ que 
es deduirà del total de factura.
El pagament es repartirà pagant el 25% del total estimat un cop es 
firmi el contracte i el 90% haurà d’haver-se abonat 15 dies abans 
de la data. El restant s’abonarà un cop finalitzat l’esdeveniment al 
mateix hotel



Segueix-nos a
@hostalillo

INFORMACIÓ I  RESERVES:

Bellavista, 22 
17212 Tamariu (Girona) Costa Brava 

T +34 972 620 228 
www.hotelhostalillo.com 

CONTACTE 
Departament d’esdeveniments:

eventos@hotelhostalillo.com

Per més informació, do dubtin en contactar  
amb nosaltres, els atendrem encantats si desitgen 

visitar-nos, amb cita prèvia.


