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Per seguir compartint moments junts! 

Us proposem diferents còctels, per compartir a la feina. 
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Cocktail 1 
(comanda mínima 6 persones) 

 
Pastes de cocktail 
Tomàquet, Oliva, Pinyons, Frankfurt, Xistorra, Carbassó 
Formatge Emmental, Ametlla salada, Anxova  

 

Minicanapès Luxe Box 
Formatge, Pernil dolç, Foie-gras, Pernil serrà, Caviar, Rotlle de 
pernil dolç caramel·litzat, Salmó fumat 

 
 

7,60€ + 10% iva 
Preu per persona                 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Cocktail 2 
(comanda mínima 6 persones) 

 
Torradeta de foie de la casa amb poma caramel·litzada 

Rotlle de york caramel·litzat amb pa integral i foie gras 

Canapè de salmó fumat amb pa torrat 

Broqueta mini de tomàquet cherry i mozzarella amb oli 
d’alfàbrega 

Broqueta de tataki de tonyina, mango, formatge feta i 
vinagreta de soja i sèsam 

Coca de carbassó amb poma al forn i rul·lo de cabra 

Panet mini de pernil ibèric 

 
 

14,90€ + 10% iva 
Preu per persona 
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Cocktail 3 
(comanda mínima 6 persones) 

 
Torradeta de sobrassada amb ou de guatlla 

Canapè de tonyina i ou dur 

Rotlle de pit de pollastre amb pinya, mango i un toc de curry 

Barqueta d’amanida de marisc i patata 

Coca d’anxoves del Cantàbric 

Mini de sèsam amb filet ibèric, rúcula i parmesà 

Sandvitx de salmó fumat i cogombrets 

Truita de patates i ceba a daus 

Croquetes de ceps (2u/pax) 

 

Mini sacher vienès de xocolata i gerds Sàbat 

 

17,90€ + 10% iva 
Preu per persona 

 
 
 

 

Cocktail 4 
(comanda mínima 6 persones) 

 

Barqueta de guacamole amb natxos 

Broqueta mini de llagostí i carxofa amb vinagreta de poma 
àcida 

Coca de verdures 

Coca de salmó fumat 

Panet de sèsam amb truita a la francesa 

Pepito de filet amb ceba confitada 

Sandvitx de gall dindi amb alvocat, tomàquet i canonges 

Quiche de pernil dolç i formatge 

Croqueta de pollastre  

Croqueta de bacallà 

 

18,90€ + 10% iva 
Preu per persona 
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          Còctel 5 
(comanda mínima 6 persones) 

 

Barqueta mini d’amanida russa de tonyina 

Canapè de cranc d’Alaska 

Canapè de llagostí, tomàquet i ous de tobiko, 

Canapè de foie de la casa amb poma caramel·litzada 

Torradeta de sobrassada amb ou de guatlla 

Sandvitx de gambes, enciam i ou dur 

Panet mini de sèsam amb formatge manxec 

Panet de llonganissa de Vic 

Quiche d’espinacs a la catalana amb bacó 

Croqueta de pernil 

Fingers de pollastre amb un toc de tandoori (2u/pax) 
 

Reposteria variada Sàbat 

 
 

22,50€ + 10% iva 
Preu per persona 
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Transport dTransport dTransport dTransport d’’’’entrega no inclòs en entrega no inclòs en entrega no inclòs en entrega no inclòs en les propostes.les propostes.les propostes.les propostes.    

 

 

Donat que tDonat que tDonat que tDonat que treballem amb produreballem amb produreballem amb produreballem amb producte fresc i prcte fresc i prcte fresc i prcte fresc i produoduoduoduïm a diari, tïm a diari, tïm a diari, tïm a diari, totes les nostres ootes les nostres ootes les nostres ootes les nostres opcionpcionpcionpcions s s s 
necessiten ser confirmades amb un mínim de 7necessiten ser confirmades amb un mínim de 7necessiten ser confirmades amb un mínim de 7necessiten ser confirmades amb un mínim de 72h 2h 2h 2h dddd’’’’anticipació.anticipació.anticipació.anticipació.    

 
 

No dubteu en contactar amb nosaltres per demanar més informació, assessorar-vos i 

personalitzar les diferents possibilitats. 

Si necessiteu serveis addicionals com celler, personal de servei, parament de taula 

(taules, cadires, estovalles, coberteria, vaixella o cristalleria), decoració floral, amenització 

musical o altres, sol·liciteu-nos-ho. 

    

US DEUS DEUS DEUS DESITGEM BON SITGEM BON SITGEM BON SITGEM BON NADAL I FELIÇ ANY 202NADAL I FELIÇ ANY 202NADAL I FELIÇ ANY 202NADAL I FELIÇ ANY 2023333!!!!!!!!!!!!    


