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APERITIUS IAPERITIUS IAPERITIUS IAPERITIUS I    FINGERFOODFINGERFOODFINGERFOODFINGERFOOD    2021202120212021    

CanapCanapCanapCanapèèèès s s s ****comanda mínima 4 un per referècomanda mínima 4 un per referècomanda mínima 4 un per referècomanda mínima 4 un per referència ncia ncia ncia     

Anxova de l’Escala i tomàquet       1,30 € 
Tonyina i ou dur         1,30 € 
Caprese amb pesto d'alfàbrega       1,30 € 
Cranc d'Alaska           1,30 € 
Gambes rosades         1,30 € 
Rotlle de pit de pollastre amb pinya, mango i un toc de curri    1,30 € 
Truita francesa          1,30 € 
Llagostins, tomàquet i ous de tobiko       1,60 € 
Rosbif, poma i canonges amb pa de llavors      1,60 € 
Salmó fumat amb pa torrat        1,60 € 
Cruixent formatge brie amb codonyat i festucs     1,75 € 
Torradeta de foie de la casa amb poma caramel·litzada    1,85 € 
Búcar de salmó amb formatge fresc i anet      2,00 € 
Sashimi de llagostí amb compota de poma àcida     2,00 € 
Torradeta de caviar i ou de guatlla       2,10 € 
Torradeta de sobrassada i ou de guatlla      2,10 € 
    

CanapèCanapèCanapèCanapès s s s Oro Oro Oro Oro Box Box Box Box (box 16 un.)(box 16 un.)(box 16 un.)(box 16 un.)                            25,50€ 

Torradeta de foie de la casa amb poma caramel·litzada, Canapè de llagostí, tomàquet i ous de tobiko, 
Canapè de tonyina i ou dur, Rotlle de york caramel·litzat amb pa integral i foie gras  

    

CanapèCanapèCanapèCanapès s s s Plata Plata Plata Plata Box Box Box Box (box 16 un.)(box 16 un.)(box 16 un.)(box 16 un.)                        25,50€ 

Torradeta de sobrassada amb ou de guatlla, Canapè de salmó fumat amb pa torrat,  
Canapè de cranc d’Alaska, Rotlle de pit de pollastre i pinya, mango i un toc de curri 

 

MinicanapèsMinicanapèsMinicanapèsMinicanapès    Luxe BoxLuxe BoxLuxe BoxLuxe Box        (box 36 un.)(box 36 un.)(box 36 un.)(box 36 un.)                        22,95€ 

Formatge, York, Foie-gras, Pernil serrà, Caviar, Salmó, Crema de Formatge, caramel·litzat, Sobrassada, 
Rotlle de York 

 

Teca makisTeca makisTeca makisTeca makis    ****comanda múltiple comanda múltiple comanda múltiple comanda múltiple 4444    un per referènciaun per referènciaun per referènciaun per referència    

Cranc i llagostins amb ous de tobiko       1,20 € 
Gall dindi i alvocat amb verdures i formatge crema     1,20 € 
Salmó fumat amb cogombrets i mango      1,20 € 
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Coques saladeCoques saladeCoques saladeCoques saladessss****    

Coca de verdures         26,50 €/kg 
Coca de anxoves del Cantàbric       26,50 €/kg 
Coca de carbassó amb poma al forn i rul·lo de cabra     26,50 €/kg 
Coca d’albergínia i pebrot escalivats amb formatge de cabra  suau   27,90 €/kg 
Coca de brandada de bacallà i pinyons       31,00 €/kg 
Coca de rosbif amb poma al forn       31,00 €/kg 
Coca de salmó fumat         31,00 €/kg 
 

Pizza de york i formatge        23,00 €/kg 
Empanada de tonyina         24,50 €/kg 
 
 

I consulta I consulta I consulta I consulta les nostres coques de temporadales nostres coques de temporadales nostres coques de temporadales nostres coques de temporada    

PastPastPastPasteeeessss    de de de de cocktailcocktailcocktailcocktail        38 €/kg 
Tomàquet i orenga, Oliva, Pinyons, Frankfurt i mostassa, Formatge Emmental, Carbassó, Anxova, 
Xistorra i Ametlla Salada 
 

Ametlles salades de la casa en pesAmetlles salades de la casa en pesAmetlles salades de la casa en pesAmetlles salades de la casa en pes        39 €/kg    
    

Fregits Fregits Fregits Fregits gourmetgourmetgourmetgourmet    ****SeSeSeSempre mpre mpre mpre en en en en olioliolioli    d’d’d’d’olivaolivaolivaoliva    vergevergevergeverge    extraextraextraextra 

Croquetes d’aperitiu d’au, de pernil o ceps      0,75 € 
Croquetes d’au o pernil         0,95 € 
Croquetes de bacallà         0,95 € 
Croquetó de txangurro i gambes        2,55 € 
Bombes picants de la Barceloneta       1,20 € 
Crestes al forn de tonyina i ou dur       1,40 € 
Fingers de pollastre amb un toc de tandoori      35,50 €/kg 
Calamars a la romana         55,00 €/kg 

 

ElElElEls clàs clàs clàs clàssics, les bssics, les bssics, les bssics, les baguetines i les xapatesaguetines i les xapatesaguetines i les xapatesaguetines i les xapates     

Selecciona el Selecciona el Selecciona el Selecciona el tipus de patipus de patipus de patipus de pa    
Pa clàssic          1,65 € 
Pa de sèsam          1,95 € 
Pa de nous          2,25 € 
Xapateta /Baguetina          2,45 € 
 

Selecciona el Selecciona el Selecciona el Selecciona el farcitfarcitfarcitfarcit    
Pernil serrà, formatge, llonganissa, pernil york, truita francesa, catalana trufada, mortadel·la italiana 
Embotits ibèrics i amb D.O       suplement + 1,00 € 

 

ElsElsElsEls    mini de mini de mini de mini de 5 cereal5 cereal5 cereal5 cerealssss    

Encenalls de pernil de york y ruca amb crema de formatge i pesto   1,60 € 
Pollastre amb mostassa Dijon, maionesa i mel     1,60 € 
Salmó fumat amb cogombrets i crema de formatge     1,60 € 
Rosbif i poma          1,60 € 
Pernil ibèric           1,90 € 
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Les piteLes piteLes piteLes pites s s s *comanda mínima 6 un per referè*comanda mínima 6 un per referè*comanda mínima 6 un per referè*comanda mínima 6 un per referènciancianciancia                    2,60 € 

Rosbif i mango amb salsa de iogurt i tandoori 
Pollastre i alvocat amb salsa de iogurt i menta 
 

Els Els Els Els sandvitxossandvitxossandvitxossandvitxos        

Pollastre, canonges i maionesa amb pa de llavors     1,70 € 
Pernil serrà i ou filat         1,70 € 
Tonyina i ou dur         1,70 € 
Gall dindi, alvocat, tomàquet i canonges amb pa integral    1,95 € 
Verdures a la brasa amb brie i pesto amb pa integral     1,95 €  
Gambes, enciam i ou dur        2,20 € 
Rosbif amb poma al forn, mostassa i pa de llavors     2,20 € 
Salmó fumat i cogombrets        2,20€  
  

Els Els Els Els gourmetgourmetgourmetgourmet    

Xapata vegetal de tomàquet, tonyina, enciam, ou dur i maionesa   2,25 € 
Barreta 5 cereals de salmó fumat amb cogombrets i crema de formatge  2,25 € 
Pepito de filet amb ceba confitada       2,45 € 
Panet de sèsam amb filet ibèric, ruca i parmesà     2,45 € 
Burger mini de vedella i ceba amb vegetals confitats     2,45 € 
 

CCCCrrrroissants i Brioixosoissants i Brioixosoissants i Brioixosoissants i Brioixos    

Pernil dolç i formatge         1,65 € 
Formatge en crema, enciam i nous       1,65 € 
Minicroissant de mantega amb pernil ibèric i ou filat     2,20 € 
Croissant de mantega amb pernil ibèric, formatge de cabra i canonges  2,80 € 
 

    
TruiteTruiteTruiteTruitessss    i i i i QuichesQuichesQuichesQuiches****    
CCCConsulta onsulta onsulta onsulta les nostres varietats de quiches i truitesles nostres varietats de quiches i truitesles nostres varietats de quiches i truitesles nostres varietats de quiches i truites        
    

Truita de patata i ceba         17,50 €/kg 
Truita de verdures de la setmana        17,50 €/kg 
 

Quiche mini de york i formatge       2,10 € 
Quiche mini d’espinacs a la catalana       2,10 € 
Quiche de york i formatge        28,90 €/kg 
Quiche d’espinacs a la catalana       28,90 €/kg 

 
 

SSSSopetes fredesopetes fredesopetes fredesopetes fredes    ****comanda mínima 6 un per referènciacomanda mínima 6 un per referènciacomanda mínima 6 un per referènciacomanda mínima 6 un per referència                2,95 € 
CCCConsulta onsulta onsulta onsulta les nostresles nostresles nostresles nostres    varvarvarvarietatietatietatietats des des des de    sopetes fredes segonssopetes fredes segonssopetes fredes segonssopetes fredes segons    temporada temporada temporada temporada     
    

Gaspatxo andalús   
Gaspatxo de maduixots 
Salmorejo cordovès 
Meló i mango 
Vichyssoise de porros i poma àcida   
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 BroqueteBroqueteBroqueteBroquetes mini s mini s mini s mini ****comanda mínima de 6 un per referènciacomanda mínima de 6 un per referènciacomanda mínima de 6 un per referènciacomanda mínima de 6 un per referència    
Tomàquet cherry i mozzarella amb oli d’alfàbrega     1,95 € 
Bacallà i salmó amb olivada        3,00 € 
Llagostí i carxofa amb vinagreta de poma àcida     2,60 € 
Tataki de tonyina, mango, formatge feta i vinagreta de soia i sèsam   2,60 € 
 

Barquetes Barquetes Barquetes Barquetes de bambúde bambúde bambúde bambú                                2,75 €    
****comanda mínima de 6 un per referènciacomanda mínima de 6 un per referènciacomanda mínima de 6 un per referènciacomanda mínima de 6 un per referència    
    
Hummus amb xips de verdures 
Guacamole 
Quinoa amb alvocat i llima 
Russa de tonyina 
Marisc i patata 

 

Degustacions Degustacions Degustacions Degustacions dddd’’’’amanides miniamanides miniamanides miniamanides mini    
****comanda mínima de 6 un per referènciacomanda mínima de 6 un per referènciacomanda mínima de 6 un per referènciacomanda mínima de 6 un per referència    
                                        
Tomàquet cherry i mozzarella amb olives negres del Baix Aragó    3,75 € 
Favetes amb salmó fumat i espàrrecs verds a la menta    4,25 €  
Llenties beluga amb verduretes confitades i encenalls de foie micuit   4,25 €  
 

LesLesLesLes    postres de la casa postres de la casa postres de la casa postres de la casa ****comanda mínima de 6 un per referènciacomanda mínima de 6 un per referènciacomanda mínima de 6 un per referènciacomanda mínima de 6 un per referència    

Broqueta mini de fruita        2,00 € 
Broqueta de fruita natural amb coulis de mango     3,65 € 
Mousse de iogurt grec amb fruits vermells      2,75 € 
Mousse de xocolata negra        2,75 € 
Degustació de crema catalana        2,75 € 
Pastís de formatge artesà        29,50 €/kg 
 

Safates gourmet al gustSafates gourmet al gustSafates gourmet al gustSafates gourmet al gust    

Pernil i embotits amb D.O. Formatges artesans amb D.O. i Fumats Domínguez i Benfumat  
 

¿Com fer la teva comanda¿Com fer la teva comanda¿Com fer la teva comanda¿Com fer la teva comanda????    
    

Truca’ns o passa per la teva botiga més propera i fes la teva comanda. 
Recorda que treballem diàriament amb producte fresc, per aquest motiu la previsió és el nostre gran     
aliat així que agraïm que les vostres comandes es facin amb la major anticipació possible, mínim de mínim de mínim de mínim de     
48h 48h 48h 48h d’antelaciód’antelaciód’antelaciód’antelació....  
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Si ets una empresa consulta la nostra gran varietat de serveis per cada ocasió: 
coffee breaks, brunch, lunch i tot allò que puguis imaginar. 
 

Servei integral de càtering per a empreses i particulars  
 
Disposem de la informació relativa a al·lèrgens i altres intoleràncies alimentàries. 


