
 

 

  

CAN FREU 
“CASA DE COLÒNIES I CELEBRACIONS” 



 

 

CAN FREU  

 

La casa de Can Freu està ubicada en un petit poble de Girona, Vilobí d’Onyar. La masia 

fou construïda el segle XVI, la seva estructura segueix conservant-se, tot i que ha estat 

reformada y adaptada a les necessitats actuals.  

Can Freu es troba en mig de la naturalesa, rodejat de boscos d’alzines i roures 

centenaris, camps i paisatges idíl·lics. El terreny del que disposa conté més de 4 

hectàrees i cada racó posseeix un encant diferent i màgic. Per això, la nostre principal 

missió es protegir, cuidar i respectar el medi ambient en cada activitat que duem a 

terme.  

La carpa exterior, compta amb una superfície de 72m² i permet un aforament de 60 

comensals. Darrere la casa i trobem la piscina i un mini camp de futbol per a que els més 

petits també puguin gaudir i passar-s’ho bé a la celebració. 

La antiga masia compta de dos plantes i l’altell. A la planta principal hi trobem una petita 

sala, la cuina, un lavabo habilitat per a persones discapacitades, la cuina i un gran 

menjador que admet un total de 70 comensals, que dona a la terrassa i la piscina. La 

segona planta hi ha un total de sis habitacions, cada una d’elles amb un nombre diferent 

de lliteres, però en total poden dormir 44 persones. En aquesta, també hi ha lavabos i 

dutxes.  



 

 

LA BENVINGUDA: 

 

Per garantir una espera agradable, harmònica i amena fins l’arribada dels nuvis, es 

servirà una beguda a tots els convidats. La barra del bar es situarà a l’entrada del recinte, 

on també es celebrarà la cerimònia.  

En aquesta s’oferirà: 

- Gerra d’aigua amb llimona, menta i llima  

- Gerra d’aigua amb Fruits vermells  

- Gerra d’aigua amb taronja, llimona i menta.  

- Cervesa 

- Refrescos 

LA CERIMÒNIA:  

 

Can Freu t’ofereix la possibilitat de celebrar l’acte cerimonial en un dels espais més 

bonics del recinte, envoltats de naturalesa i sota l’ombra d’alzines i roures centenaris. 

Acompanyats de la vostre família, dels vostres amics, en definitiva, de la gent més 

estimada. Només cal pronunciar les paraules màgiques “SI, VULL CASAR-ME A CAN 

FREU!” 

Aquest servei inclou: 

- Banc nupcial  

- Cadires per a 50 convidats. 

- Decoració floral bàsica 

 

 



 

 

L’APERITIU: 

 

A la carpa exterior, farem un petit mos per obrir la gana abans del banquet: 

 

 PICA – PICA: 

Pa torrat amb tomàquet. 

Daus de salmó i formatge fresc. 

Daus d’olives negres i anxova. 

Daus de formatge de cabra i ceba caramel·litzada. 

Taula de formatges nacionals. 

Taula d’embotits. 

Daus de truita de patata. 

Pans artesans 

Coca de Recapta 

Croquetes de pernil ibèric. 

Pernil ibèric tallat al moment 

 

 BEGUDES: 

Vi Blanc 

Vi Negre 

Refrescos 

Cervesa 

Sucs Naturals 

 

 



 

 

EL BANQUET  

 

Can Freu ofereix dos opcions per a que podeu escollir la que més s’adeqüi els vostres 

gustos o necessitats.  

- Ambdós inclouen; l’aperitiu, menú casament, preparació de taules.  

- No inclou: Xampany, copes de xampany, pastis de nuvis.  

 BANQUET TRADICIONAL   

En primer lloc, l’opció tradicionals un banquet formal, en el que es distribuirà la sala amb 

taules imperials, on tots els convidats estaran asseguts i disposaran d’un lloc fix.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Decoració Taula Bàsica: 

Forquilla, ganivet, cullera de postres, got d’aigua, copa de vi i 3 plats (pla, pa i postres) 

Decoració Taula elaborada: 

Coberteria, plat decoració i 3 plats (pla, pa i postres), got aigua decoració, 2 copes de vins. 

 

Escull la taula que més t’agradi: 



 

 

 BANQUET CÒCTEL  

L’altre opció va dirigida a totes aquelles parelles que busquin un estil que trenqui amb 

lo tradicional, una atmosfera informal o sense restriccions, Can Freu ofereix un banquet 

estil còctel.  

La idea principal d’aquest estil es que el banquet transcorri de peu i en moviment, es a 

dir, que els convidats tinguin la llibertat d’estar amb els més coneguts, amb qui més 

s’avinguin o simplement amb qui els hi vingui de gust, amb la intenció d’afavorir la 

socialització i la comunicació entre tots.  

Tot i així, es disposarà de taules i cadires necessàries per tots ells perquè puguin menjar 

asseguts si ho desitgen, per descansar o per comoditat.  

Es crearan diferents ambients que s’adaptin a tots els convidats; taules grans, petites, 

altes i baixes, cadires, tamborets, sofàs,... 

Funcionament: 

- S’habilitaran taules on hi haurà plats, coberteria, gots i copes.  

- S’habilitaran racons i taules de menjar.  

- Una barra de bar amb un cambrer que serveixi la beguda. 

- Serveis de cambrers encarregats de recollir plats i copes de les taules.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MENÚ CASAMENT 
 

 Per començar 

Amanida de rucula, pera, cherrys y formatge. 

Escalivada amb ceba. 

Amanida de tomàquet, anxova, mozzarella i olives negres. 

 

 Plat únic 

“Vacio de ternera” i tira de Asado a l’estil Argentí. 

Arròs salvatge motllo. 

Papa Arrugà. 

Verdures a la brasa. 

 

 Opció Vegetariana 

Hummus de cigrons i remolatxa. 

Arròs salvatge motllo. 

Papa Arrugà. 

Verdures a la brasa 

 

 Celler: 

Vi Blanc SERRASAGUÉ  

Vi Negre SERRASAGUÉ 

Vi Rosat SERRASAGUÉ 

 D.O EMPORDÀ  

 

 



 

 

LA FESTA  

 

Barra lliure 3 hores 

Nosaltres t’organitzem la festa a la carpa exterior, amb barra lliure durant 3 hores.  

Lloguer de l’espai 

L’altre opció es el lloguer del espai en el que vosaltres mateixos podreu organitzar-vos 

la vostre festa. Aquest servei inclourà:  

- Carpa exterior 

- Neveres 

- Neteja al dia següent 

 

RESSOPÓ 

 

Recordeu fer lloc, això no s’acaba aquí! Encara queda...  

- Mini pizzes 

- Mini hamburgueses 

- Pa amb tomàquet i embotit (llonganissa, xoriço, formatges, pernil...) 

- Llaminadures 

- Sortit de dolços 

 

 

 

 



 

 

LLISTAT DE PREUS: 

 

SERVEIS PREU 

Benvinguda 10€/persona 

Cerimònia 

- Suplement Estructura Altar 250x250cm 

- Decoració floral  

250€ 

260€ 

100€ 

Aperitiu, Banquet i Taula bàsica 

Suplements:  

- Cadires amb funda 

65€/persona 

 

 4,10€/persona 

Aperitiu, Banquet i Taula elaborada 

Suplements: 

- Cadires amb funda 

80€/persona 

 

4,10€/persona 

Pastis Nuvis Pastisseria Noguera S.L 

(5 kg - 50 persones) 

170€ 

Tall de pernil  500€ 

Ressopó 15€/persona 

Barra lliure 3h  22€/persona 

DJ 500€ 

Lloguer espai per la festa 500€ 

Mitja pensió 

Dormir, esmorzar i dinar 

40€/persona 

Lloguer casa + fiança.  

Entrada: Divendres 17h.  

Sortida: Diumenge 18h.  

 

2400€ + 500€ (fiança) 

 

Amb la col·laboració de:  

      


