CÀTERING
SAFATES

MENU INFANTIL

(Mínim 10)

A escollir entre 4 productes:








Entrepanets variats (1u)
Bimbo de nocilla (1u)
Brioixet de pernil dolç (1u)
Croissanets dolços (1u)
Croissanets salats (1u)
Ensaïmades petites (1u)
Mini donuts de sucre o xocolata (1u)

PASTÍS DE PA DE PESSIC:



Xocolata
Melmelada de fruites

PREU PER PERSONA:

8,5 € (Amb sucs I aigua) - IVA INCLÓS
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MENU 1

TAMBÉ TENIM MENÚS PER CELÍACS I VEGANS.

APERITIUS




Olives
Patates xip

ENTRANTS










Pizza variada (1u)
Truita de patates (2u)
Daus de formatge semi (3u)
Broqueta de tomàquet, olives (1u)
Mini tartaleta de bolets saltejats (1u)
Croquetes variades (2u)
Croissantets salats (2u)
Entrepanets variats (1u)

PREU PER PERSONA:

12 € (Amb aigua i refrescos) - 14 € (Aigua, refrescos i vi) – IVA INCLÓS
.

MENU 2

1/4

APERITIUS




Olives
Patates xip

ENTRANTS










Croquetes variades (2u)
Brioixet d'ibèric (1u)
Croissanet vegetal de tonyina (1u)
Mini burguer amb ceba i formatge (1u)
Mini crep de salmó (1u)
Quiche de pernil dolç ( 1u)
Piruleta de formatge idiazábal i confitura de tomàquet (1u)
Dau de truita de patates (2u)

PREU PER PERSONA:

14 € (Amb aigua i refrescos) - 16 € (Aigua, refrescos i vi) – IVA INCLÓS
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MENU 3
APERITIUS





Xips de verdures
Boletes de formatge blau i nous
Croquetes de pernil

ENTRANTS









Canapès variats (3u)
Mini crep de pernil ibèric (1u)
Llagostí arrebossat amb panko (1u)
Coca de recapta (1u)
Cullareta amb guacamole i salmó (1u)
Mini burguer amb foie i ceba( 1u)
Taula de formatges amb torradetes i mermelades.

PREU PER PERSONA:

19 € (Amb aigua i refrescos) - 21 € (Aigua, refrescos i vi) – IVA INCLÓS

SALES
Després del càtering tindràs accés opcional a les nostres sales i zona de bar per concloure
l’esdeveniment sense moure’t de local. T’oferim diferents opcions.
CONDICIONS PER RESERVAR





100% de l’import total del càtering per avançat..
No està permesa l’entrada de begudes ni menjar a les nostres sales procedents de
l’exterior.
Preus per persona amb l’iva inclòs.
Confirmació màxima dels assistents 72h abans de l’esdeveniment.
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