CÀTERING - SAFATES I MENÚS

SAFATES

SAFATES PREMIUM

Dolç

Salat

Mixte

(10-12 persones)

(10-12 persones)

(10-12 persones)

10 croissanets
10 croissanets de xoco
10 ensaimades petites
10 mini donuts de sucre
10 mini donuts de xocolata

14 mini entrepanets variats
14 croissanets salats variats.
12 porcions de pizza al gust.
10 mini brioixets variats.

14 croissanets variats
10 mini dontus de sucre
10 mini entrepanets variats
12 mini trossets de pizza

TOTAL 50 peces

TOTAL 50 peces

TOTAL 46 peces

40 € – IVA INCLÓS

50 € – IVA INCLÓS

45 € – IVA INCLÓS

Canapés

Croissants vegetals

Gambes, caviar, salmó
fumat, cranc, ou de
güatlla i sobrassada,
espàrrec blanc i ou filat,
hummus, paté i nous,
iogurt i kiwi i molts més!

Tonyina o pollaste amb
enciam i maionesa. El toc
dolç de l'ou filat els fa ser
únics.

20 unitats
30 unitats
50 unitats

34€
50€
79€

20 unitats
30 unitats
50 unitats

34€
50€
79€

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.
Disposem també de menús infantils (consulteu) Preus per persona amb l’iva inclòs.
Confirmació màxima dels assistents 72h abans de l’esdeveniment.

Mini creps

Salmó fumat, de
bacallà, de pernil ibèric
o escalivada.

20 unitats
30 unitats
50 unitats

34€
50€
79€

MENÚS CÀTERING

B À S I C

M E D I U M

P R E M I U M

V E G E TA R I A

BÀSIC

Olives
Patates xip
Pizza variada (1u)
Truita de patates (2u)
Daus de formatge semi (3u)
Broqueta de tomàquet, olives (1u)
Mini tartaleta de bolets saltejats (1u)
Croqueta de rostit (1u)
Croissantets salats (2u)
Entrepanets variats (1u)

V E G E T E R I À

Olives
Patates xip

Croqueta d'alberginia i parmesà (1u)
Brioixet d'ibèric (1u)
Croissantets vegetal de tonyina (1u)
Mini burguer, ceba i formatge (1u)
Mini crep de salmó (1u)
Quiche de pernil dolç ( 1u)
Piruleta de formatge idiazabal i
confitura de tomàquet (1u)
Dau de truita de patates (2u)

Xips de verdures
Piruleta de formatge idiazabal blau
i nous
Croqueta de pernil

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

Xips de verdures
Hummus amb bastonet
de pastanaga (1u)
Mini burguer vegeteriana
amb enciam i tomàquet (1u)
Piruleta de formatge idiazabal (1u)
Coca de verdures (1u)
Crep d'escalivada (1u)
Brioixet de formatge (1u)
Broqueta de cherrys i alfàbrega (1u)
Croqueta de ceps (1u)

PREU PER PERSONA:

PREU PER PERSONA:

PREU PER PERSONA:

13 € (Amb aigua i refrescos)
15 € (Aigua, refrescos i vi)

PREU PER PERSONA:

15 € (Amb aigua i refrescos)
17 € (Aigua, refrescos i vi)

21 € (Amb aigua i refrescos)
23€ (Aigua, refrescos i vi)

16 € (Amb aigua i refrescos)
18 € (Aigua, refrescos i vi)

IVA INCLÓS

IVA INCLÓS

IVA INCLÓS

IVA INCLÓS
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WWW.XTRESMATARO.COM – INFO@XTRESMATARO.COM – TEL/WHATSAPP 640 862 890

