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CASAMENTS
2021-2022

Oller del Mas és el lloc ideal per a dir el “sí, vull”.
Un dia màgic entre vinyes. Un dia inoblidable al Castell de l’Oller del Mas.
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L’Heretat Oller del Mas té més de 1.000 anys d’història.
Situada a l’entorn del castell medieval, originari del segle X i
restaurat totalment entre 1981 i 2008, l’espai respira la captivadora
història dels Oller: cavallers, nobles, prohoms, religiosos
i mestres artesans que han deixat empremta en la història del país.
36 generacions i més de mil anys d’història expliquen
el que avui dia és un celler i un projecte enoturístic
únic al món, format per l’espai gastronòmic Bages 964,
Les Cabanes de l’Olller i el centre de benestar Ànima,
projecte que culminarà a finals de 2021.
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HISTÒRIA

Fotografia: Sunsi Albets

Oller del Mas es troba a una zona privilegiada, enmig de muntanyes
com Montserrat, o el Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i l’Obac.
Una finca amb més de 600 hectàrees de vinya, camps de cultiu, bosc
i construccions mil·lenàries on es respecta el sòl, la flora i la fauna
autòctones per tal de mantenir i preservar la biodiversitat de la zona.
La finca està situada a la comarca del Bages, el cor de Catalunya.
A 3 km de la capital, Manresa, i a només 45 min de Barcelona.

UBICACIÓ
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La Finca
Castell de l’Oller del Mas
L’espai reservat per esdeveniments privats i on es desenvolupen els casaments.
Una Masia i Castell medievals que daten de l’any 964 i que són el centre
de l’Oller del Mas.
Consta de diferents espais on poder celebrar la cerimònia i el convit:
- Pati d’Armes
- Entre vinyes
- Sala principal Castell
- Pati i Sala de l’Era

ESPAIS

Pati d’Armes
del Castell
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ESPAIS

Sala de l’Era

ESPAIS

ESPAIS
Lloguer de la Finca*
De dilluns a dijous - 3.600€
Divendres - 4.000€
Dissabte - 4.800€
Diumenge - 3.800€
De novembre a març - 3.800€
*21% d’IVA no inclòs en el preu
*Inclou la neteja durant l’esdeveniment, la coordinació del casament, i l’estada
dels nuvis a Les Cabanes de l’Oller

Les Cabanes de l’Oller
Els nuvis poden gaudir de l’estada de la nit nupcial en una
de les nostres cabanes (inclosa en el preu).
Els convidats, si volguessin quedar-se a dormir, tindran un
20% de descompte sobre la tarifa vigent el dia de l’enllaç.

Les Cabanes
de l’Oller

ESPAIS

PROPOSTA
GASTRONÒMICA
Farem de cada casament un
esdeveniment únic.
Una oferta gastronòmica 100%
personalitzada de la mà del
nostre xef Àlex Portales.
141€ per persona

Comencem amb aperitius i bufet d’aperitius!

Aperitius...
Xips de verdures
Cruixent de porc amb pebre vermell de La Vera
Xarrup de gaspatxo amb brotxeta de formatge feta, oliva kalamata i
escuma de cirera
Versió del vermut de l’Oller
Filipino de foie amb xocalata negra i blat de moro
Taco de pulled pork ral, maionesa de jalapeños i ceba encurtida
Mini éclair d’amanida russa cremosa amb salaó de tonyina vermella
La nostra patata brava amb allioli d’alls escalivats i salsa picantona de
chile chipotle fumat
Ceviche de sashimi de tonyina vermella amb emulsió d’alvocat i llet de
tigre de fruita de la passió
Cruixent de patata amb steak tartare de vaca i cafè de París
Sam de cansalada rostida, salsa teriyaki i aire de llimona
Cilindre de pollastre cruixent amb tàrtar de gamba vermella i maionesa
del seu suc
Mini burger de vedella, formatge Idiazabal, ceba caramel·litzada i la
nostra salsa especial en pa de brioix

Bufet d’aperitius...
Risotto de ceps i shiitakes amb el seu cruixent de parmesà
Formatges catalans de Caseus Afinadors amb els seus acompanyaments: raïm, maduixes, duo de melmelades, bastonets de pa i
torradetes de panses
Estació de sushi: assortit de niguiris i makis

Extres per completar el bufet...
Barra d’ostres
Supl. 420€ (100 unitats)
La brasa de l’Oller: llom baix madurat, pintxo de gamba vermella,
pintxo de vieira i cansalada, mostassa à l’ancienne, sal maldon i
salsa de pebre verd
Supl. 5€/persona
La vermuteria de l’Oller
Preu a consultar
Bufet de peix: fumats Carpier
Preu a consultar
Bufet de pernil
Supl. 431€ per Pernil Selecció de Guijuelo (7,5 kg aprox.)
Supl. 576€ per Pernil Bellota 100% Ibèric de Guijuelo (7,5 kg aprox.)
Candy bar
Supl. 250€/50 persones
Supl. 350€/100 persones
Supl. 450€/150 persones

Entrants...
Coca de llagostins, porros confitats, cansalada i romesco d’all negre
Gaspatxo de préssec amb tàrtar de llamàntol, brots tendres i
guacamole (supl. 2€/persona)
Caneló de pollastre ecològic amb foie, salsa cremosa de ceps
i suc de rostit
Ajo blanco de nous de la finca amb arengada fumada Carpier, poma
caramel·litzada i pico de gallo

Plat principal...
Tronc de rap amb toffee de coliflor, encenalls de pernil ibèric i oli
d’alfàbrega (supl. 2€/persona)
Vieires amb crema suau de carbassa, cansalada i suc de rostit
Llom de bacallà, vichyssoise cremosa i cruixent de porro
Terrina de xai a baixa temperatura, salsa de parmesà i cebetes
platillo confitades
Filet de vedella amb milfulls cruixent de patata, foie i suc de carn
(supl. 2€/persona)
Costella de porc desossada, puré de pastanaga escabetxada,
chutney de pinya i mini verduretes

Abans dels postres...
Sorbet de picapoll de la finca amb escuma de llimona i petazetas
La nostra versió del gintònic
Mojito de maduixa en textures
Ron-passió

Postres...
Tatin de poma amb gelat de nous i ratafia
El nostre tiramisú amb gelat de cafè
Lingot de xocolata amb llet, praliné d’avellana i nou pacana caramel·litzada
Cúpula de fruits vermells amb compota de maduixa

Pastís fondant personalitzat

Celler
Per a la barra d’aperitius...
Aigua
Refrescos
Cervesa Estrella Damn
Vi Benplantat blanc i negre
Suplements:
- Cava Na Ellangue (supl. 2€/persona)
- Mojitada (supl. 5€/persona)
- Gintònics (supl. 5€/persona)
- Cocteleria personalitzada (supl. 10€/persona)
- Còctel personalitzat de benvinguda: llimona, maduixa, hibíscus, taronja o
gingebre (supl. 5€/persona)

Per al menú...
Opció A: Petit Bernat blanc i Petit Bernat negre
Opció B: Bernat Oller Blanc de Picapolls i Bernat Oller Negre (Preu a consultar)
Opció C: Bernat Oller Blanc de Picapolls i Arnau Oller (Preu a consultar)

La festa
Barra lliure (2 hores)
Suplement de barra lliure

25€/persona
6€/persona i hora extra

Destil·lats:
Ginebres premium:
- Roku
- Bombay Sapphire
- Seagram’s
- Puerto de Indias
- Martin Miller’s
Ron:
- Brugal Añejo
- Bacardí Carta Blanca
- Flor de Caña (supl. 2€/persona)
- Brugal 888 (supl. 2€/persona)
Whisky:
- Maker’s Mark
- Jameson
- Johnnie Walker Red Label
- The Macallan 12 (supl. 3€/persona)
- Laphroaig 10 (supl. 3€/persona)
Vodka:
- Absolut
- Ketel One
- Beluga (supl. 4€/persona)
Tequila:
- Espolón Blanco
- Espolón Reposado
- Don Julio (supl. 4€/persona)

Cocteleria personalitzada:
2 còctels al gust dels nuvis

Supl. 10€/persona

Mojitada:

Supl. 8€/persona

I per al ressopó...
Mini entrepans i brotxetes de fruita (supl. 3€/persona)

El castell té diferents espais que permeten la celebració de cerimònies,
tant civils com religioses:
- La capella
- Pati d’Armes
- Entre vinyes
- Sala Arnau (interior castell)
8€/persona
Inclou:
- Barra de refrigeris a l’entrada
- Cadires de fusta
- Banqueta per als nuvis
- Arc de fusta decoratiu amb tela blanca
No inclou:
- Decoració floral
- Mestre de cerimònies
- Música o sonorització de l’espai
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CERIMÒNIA

Preu del menú
Inclou:
- Proposta gastronòmica
* Menú escollit
* Barra de begudes de l’aperitiu
* El celler
* Destil·lats o gintònic de sobretaula
* Degustació del menú per a 6 persones
- Minutes i seating plan
- Maître responsable de la celebració
- 1 cambrer per cada 10 convidats
No inclou:
- Lloguer de l’espai
- Barra lliure i ressopó
- Muntatge de la cerimònia
- Flors o altres decoracions extres
- Altres proveïdors (com un DJ)
- 10% d’IVA
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CONDICIONS

Informació general
La prova del menú es farà 3 mesos abans de la data escollida per a 6 persones.
La prova es farà sempre entre setmana.
Menú infantil: 50 % del preu del menú escollit
Menú staff: 50% del preu del menú escollit
El banquet queda confirmat des del moment en què s’abona la paga i senyal
de 2.000€.
Les parelles han de facilitar el número exacte de comensals* en un
període màxim de 6 dies abans del banquet. 3 dies abans, la
parella re-confirmarà el número definitiu de convidats que
serà aplicat a la facturació final. S’haurà d’abonar l’import
total del banquet abans del dia del casament.
*Mínim comensals:
Entre setmana - 65 persones
Divendres i dissabtes -100 persones

Horaris
Casamemts migdia - fins les 23h
Casaments nit - fins les 03h
Supl. de 6€/persona i hora,
màxim fins les 05h.

INFORMACIÓ
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Jaume Pons
Event Manager
events@ollerdelmas.com
93 876 83 15

