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Moments únics: 
per gaudir i recordar

Tot esdeveniment té el mateix començament; les ganes de celebrar
un moment especial. La veritat és que realment no té un final, ja que
sempre roman als nostres records.

Per això, l'equip MIM es compromet a superar les expectatives de
cada esdeveniment, sempre amb il·lusió, emoció i afany de superació.

Des del 2017 hem acompanyat moltes persones en moments feliços
de les seves vides, ja sigui en reunions, esdeveniments, celebracions o
casaments. Sempre MIMant les necessitats de cadascú i així
aconseguint moments màgics i irrepetibles.

  
Voleu ser els protagonistes del nostre proper episodi?

 



COFFEE BREAK
COFFE BREAK A COFFEE BREAK B COFFEE BREAK C

Cafè & infusions
Sucs de fruita natural MOOMA

(Taronja, poma, mandarina & pera)
Aigua & aigua amb gas

 
10€ per persona IVA inclòs

 

Cafè & infusions
Sucs de fruita natural MOOMA

(Taronja, poma, mandarina & pera)
Aigua & aigua amb gas

2 unitats de pastes (escollir dolç/salat)
 

15€ per persona IVA inclòs
 

Cafè & infusions
Sucs de fruita natural MOOMA

(Taronja, poma, mandarina & pera)
Aigua & aigua amb gas

Broqueta de fruita de temporada
2 unitats de pastes (a triar dolç/salat)

Assortiment de sandvitxos vegetal & de salmó
 

20€ per persona IVA inclòs
 

EXTRES
Pasta dolça / salada 3€ per persona - Broqueta de fruita de temporada 2€ per persona - Mini xapata d'embotit 3,5€ per persona - Mini sandvitx
vegetal 2,5€ per persona - Mini sandvitx de salmó 4,5€ per persona - Flauta amb pernil 3,5€ per persona - Carrot Cake 3,5€ per persona - Brownie
de xocolata 2,5€ per persona



MENÚ GRUPS
MENÚ 1

Entrants a escollir
Hummus de carbassa amb pipes & pa de pita

Sopa freda de temporada
Taboulé de quinoa vermella, mango, ruca & vinagreta de cítrics

 
Principal a escollir

Melós de vedella amb parmentier de patata trufada
Lluç a la planxa amb mojo verd, pebrot escalivat & patata

primer
Arròs vegà

 
Postres a escollir

Sorbet de llimona al cava
Amanida de fruita de temporada amb sorbet de mango 

 
Celler 

Vi blanc: MIM; Xarel.lo, macabeo, viognier; 
D.O Penedès 

Vi negre: MIM; Cabernet Sauvignon, tempranillo; 
D.O Penedès

Aigües minerals & amb gas
Servei de cafès & infusions

 
40€ per persona
10% IVA inclòs

 
 

MENÚ 2
Entrants a escollir

Amanida russa de gambes & maionesa d'anxova
Burrata amb tomàquets cherry confitats, ruca & molles

Porros a la brasa, vinagreta de llimona & ametlles
laminades

 
Principal a escollir

Coca de pasta de full amb secret ibèric, ceps & ceba
caramel·litzada

Peix de llotja amb saltat de tomàquet cherry, ceba morada
& salicòrnia

 
Postres a escollir

Tarta Tatín de pomes de Girona
Delícia de caramel

 
Celler 

Vi blanc: MIM; Xarel.lo, macabeo, viognier; 
D.O Penedès 

Vi negre: MIM; Cabernet Sauvignon, tempranillo; 
D.O Penedès

Aigües minerals & amb gas
Servei de cafès & infusions

 
45€ per persona
10% IVA inclòs

 
  
 

MENÚ 3
Entrants a compartir

Pa de coca de vidre amb tomàquet, oli d'oliva verge & pernil ibèric
Albergínia escalivada, sobrassada, encenalls de parmesà &

vinagreta de mel
Pop a la brasa amb patata primer, oli de pebre vermell & tàperes

Tiradet de salmó, crema d'alvocat, perles de llimona & ceba
morada

 
Principal a escollir

Tàrtar de tonyina amb gaspatxo de cireres
Filet de vedella amb foie poêlée & parmentier de patata

 
Postres a escollir

Coulant de xocolata amb gelat de vainilla
Cruixent de xocolata blanca amb mànec & coulís de fruits vermells

 
Bodega 

Vi blanc: MIM; Xarel.lo, macabeo, viognier; 
D.O Penedès 

Vi negre: MIM; Cabernet Sauvignon, tempranillo; 
D.O Penedès

Aigües minerals & amb gas
Servei de cafès & infusions

 
50€ per persona
10% IVA inclòs

 
 



COCKTAIL GRUPS

Hummus de carbassa amb pipes & pa de pita
Mini tiradito de salmó

Coca de pasta de full amb escalivada & mostassa
Mini amanida Cèsar amb pollastre cruixent

Tàrtar de tonyina amb crema d'alvocat
Mini hamburguesa amb formatge cheddar & ceba

caramel·litzada
Croquetes de Rostit

Braves MiM
Mini entrepà de melós de vedella amb ceba confida &

maionesa de pebre vermell
 

Mousse de xocolata amb crumble
Meló Caipirinha 

 
Celler

Vi blanc: MIM; Xarel.lo, macabeo, viognier; 
D.O Penedès 

Vi negre: MIM; Cabernet Sauvignon, tempranillo; 
D.O Penedès

Aigües minerals & amb gas
Servei de cafès & infusions

 
50€ per persona
10% IVA inclòs

 
 
  

COCKTAIL 1
Blinis amb salmó fumat & formatge crema
Coca de vidre amb tomàquet & pernil ibèric

Coca de pasta de full amb escalivada & formatge de
cabra

Mini hamburguesa de vedella amb formatge cheddar &
ceba caramel·litzada
Bunyols de bacallà

Selecció de croquetes variades
Arròs de ceps

 
 

Síndria Sangria
Brownie de xocolata

 
 

Celler
Vi blanc: MIM; Xarel.lo, macabeo, viognier; 

D.O Penedès 
Vi negre: MIM; Cabernet Sauvignon, tempranillo; 

D.O Penedès
Aigües minerals & amb gas
Servei de cafès & infusions

 
45€ per persona
10% IVA inclòs

 
 

COCKTAIL 2



CELLER MIM
MIM / Tempranillo y cabernet sauvignon / DO Penedès

CLOS ANCESTRAL /  Garnacha negra, tempranillo y moneu / DO Penedès +7€  p/p
 

VILADELLOPS / Garnacha / DO Massís del Garraf +3€ p/p
FORESTA TURÓ DE LES LLEBRES / Sumoll, garnacha, marcelán y syrah / DO Massís del Garraf +5€ p/p
GRAN CAUS RESERVA / Cabernet franc, merlot y cabernet sauvignon / DO Massís del Garraf +6€ p/p

 
PEDRABONA /  Cariñena / DO Priorat +9,50€  p/p

 
VERMELL / Garnacha negra / DO Montsant +5€  p/p

CARPATHIA / Cabernet sauvignon / DO Montsant +18,50€  p/p
 

VIÑA REAL / Tempranillo, mazuelo y graciano / DO Rioja +2€  p/p
CONTINO RESERVA /  Tempranillo y graciano / DO Rioja +12€  p/p

 
BELA / Tempranillo / DO Ribera del Duero +3€  p/p

LA CAPILLA / Tinta del país y merlot / DO Ribera del Duero +10,50€  p/p
 

VI NEGRE
 
 
 



CELLER MIM

MIM / Macabeu, viognier y xarel·lo / DO Penedès
MIRANDA D'ESPIELLS / Chardonnay / DO Penedès +3€ p/p

WALTRAUD/  Riesling / DO Penedès +8,50€  p/p
 

VILADELLOPS / Xarel·lo / DO Massís del Garraf +2€ p/p
FORESTA / Xarel·lo / DO Massís del Garraf +4€ p/p

GRAN CAUS / Xarel·lo, chenin blanc y chardonnay / DO Massís del Garraf +6€ p/p
 

GRANIT/  Garnacha blanca / DO  Montsant +7€  p/p
 

VEIGADARES / Albariño, treixadura, loureiro y caño blanco / DO  Rías Baixas +5€  p/p
 

PAGOS DE GALIR / Godello / DO  Valdeorras +3€  p/p
 

EXCELLENS  (Marqués de Cáceres) /  Verdejo / DO Rueda +2€  p/p
JANINE VEDEL / Sauvignon Blanc / DO  Rueda +3€  p/p

 
 

VI BLANC
 
 
 
 



CELLER MIM
MIM BRUT NATURE / Macabeu, Xarel·lo y parellada / DO Penedès

MIM BRUT ROSÉ / Pinot noir / DO Penedès 
JUVÉ & CAMPS RESERVA DE LA FAMILIA / Macabeu, xarel·lo y parellada / DO Penedès +6,50€ p/p

JUVÉ & CAMPS BRUT ROSÉ / Pinot noir / DO Penedès +4€ p/p
 

FORESTA ROSAT ANCESTRAL / Sumoll / DO Massís del Garraf +2€ p/p
 
 
 

CAVA
 
 
 
 

VI ROSAT
 
 
 
 

MIM / Sumoll, merlot y tempranillo / DO Penedès
 

GRAN CAUS ROSAT / Merlot / DO Massís del Garraf +4€ p/p
 

LOLA BEL / Garnacha peluda / DO Terra alta +3€ p/p
 

EXCELLENS (Marqués de Cáceres) / Garnacha y tempranillo / DO  Rioja +2€ p/p
 

MATHILDE  CHAPOUTIER / Garnacha, cinsault y mouvedre / DO Côtes  de Provence +5€ p/p
 



BUFFETS ADDICIONALS - FOOD

FORMATGESAssortiment de formatges del país
5,50 € p/p

BBQParrillada variada
8,50 € p/p

ARROSSOSArròs al gust
4,50 € p/p

JAPONÈSAssortiment de sushi & sashimi
7,50 € p/p

MARISCSelecció de marisc fresc
10 € p/p

PERNIL IBÈRICPernil ibèric 5J tallat a mà
650 € unitat



BUFFETS ADDICIONALS - BEVERAGE

VINS & 
CAVABarra especial Km0

12 € p/p
MARTINI BARCocktails MIM

12 € p/p

MOËT & 
CHANDON

Brut Imperial 75cl
55 € p/ampolla



OPEN BAR

SILVER
Cervesa

Vi blanc, rosat i negre de la casa
Sangria

Cava de la casa
Aigua i refrescos

 
20 € per persona/hora

10% IVA inclòs
 
 

GOLD
Cervesa

Vi blanc, rosat i negre de la casa
Sangria

Cava de la casa
Licors: J&B, Ballantins, Bacardi, Havana Club, Absolut, Skyy,

Seagrams, Beefeater
Aigua i refrescos

 
25 € per persona/hora

10% IVA inclòs
 
 

PREMIUM
Aperol Spritz

Cervesa
Vi blanc, rosat i negre de la casa

Sangria
Cava de la casa

Licors: Black Label, Jack Daniels, Matusalem, Havana Club
7, Absolut, Grey Goose, Bulldog, Tanqueray

Aigua i refrescos
 

30 € per persona/hora
10% IVA inclòs

 



BUFFETS ADDICIONALS - POST PARTY

BIKINI
4,50 € p/p

CANDY BAREstació de xuxerías
3,50 € p/p

CHURROS &
XOCOLATA

6,50 € p/p

DOLÇOS
Miniatures dolces especials

 5,50 € p/p

FRANKFURT
6,50 € p/p



SERVEIS COMPLEMENTARIS

Sessió de 3 hores: 360 €
Sessió de 6 hores: 650 € 

 

DJ SESSION

PRESSUPOSTOS A MIDA
SEGONS NECESSITATS:

 
DECORACIÓ FLORAL

 
DECORACIÓ TÈXTIL ESPECIAL

  
FOTÒGRAF

 
ACTIVITATS TEAM BUILDING

 



SERVEIS COMPLEMENTARIS
LLOGUER DEL

ROOFTOP 
De dilluns a dijous 

Divendres

Disabte

Diumenge

Del novembre al març 
  
 

2.500 € 
 

3.000 €
 

4.000 € 
 

3.500 €
 

2.500  €
  
 



Contacte
Jaoquim Roca

Events Manager
events@hotelmimsitges.com

 
Lluís Escrich

F&B Manager
ayb@hotelmimsitges.com

 


