
OFERTA PER 
A EMPRESAS
a partir de 10 persones

www.catalunyaenminiatura.com

93 689 09 60



CIRCUITS D’AVENTURA

Una activitat de team bulding diferent

La integració de les activitats d’aventura amb les tècniques de funciona-
ment en equip “team building” ens permeten perseguir i assolir els objetius 
següents: 

Totes les nostres activitats es poden adaptar a les necessitats i objetius de 
l’empresa. 

Cooperació i confiança entre els companys.

Treballar l'autoestima, contribuint a millorar. 

Desenvolupar la presa de decisions fa. 

15,00€
per persona

CIRCUIT D’AVENTURA

9,00€
per persona

EXPOSICIÓ DE 
MAQUETESinclou l’exposició de maquetes



MENÚ LOW COST 

18,00€
per persona

25,00€
per persona

AMB EXPOSICIÓ 
DE MAQUETES

AMB CIRCUIT 
D’AVENTURA
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r)Amanida de formatge de cabra i pernil torrat Llibret de llom amb patates

i “mojo picón”
Iogurt

Pastís del dia

Fruita

Flam d’ou

Pollastre rostit amb ceba confitada

Suprema de lluç amb work de 
verdures

Canelons de tonyina sobre crema de “piquillos”

Coca de pa amb truita i pernil salat

Amanida vegetal 

Mínim 10 persones que realitzin el mateix menú amb l’opció 
d’aventura.

Només de dilluns a divendres laborables.
Dissabtes, diumengues i festius suplemente de 2€ per persona. 

Inclou aigua
 i vi

També hi ha opció per a celíacs i vegetarians.



MENÚ GAUDÍ

26,00€
per persona

32,00€
per persona

AMB EXPOSICIÓ 
DE MAQUETES

AMB CIRCUIT 
D’AVENTURA
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“piquillos”
Bombó de lluç al forn amb carbassó
i wok de verdures 

Pastís Red Velvet

Carrot cake

Sacher

Fruita

Gelat

Filet de garrí, amb salsa i verdures

Mar i muntanya de pollastre, gamba
i calamar

Fideuà marinera mab all i oli 

Paella del “Senyoret”

Amanida de formatge de cabra amb vinagreta 
de fruits vermells

Mínim 10 persones que realitzin el mateix menú 
amb l’opció d’aventura.

Inclou aigua, 
vi i cafès.

També hi ha opció per a celíacs i vegetarians.



4,50€
per persona

1,50€
per persona

AFEGITS
Completa la teva experiència

COFFE BREAK VISITA AL TALLER
Inclou

Café
Descobreix com es realitzen les 
maquetes de Catalunya en Miniatura
processos, materials, elements 
decoratius... 

Durada: 40 minuts

Infusions
Suc de taronja
Pastisseria varis, croissant
magdalenes...


