
BERENARS2018



BERENARS INFANTIL

OPCIÓ 1
Mini croissant normal (1 unitat)

Mini croissant de xocolata (1 unitat)
Mini rosquilla de xocolata (1 unitat)

Pizza de la casa (1 unitat)
Mini viena de formatge tendre (1 unitat)

Miniatura de pernil salat (1 unitat)

Preu per persona: 7,95€ + IVA

OPCIÓ 2
Mini croissant normal (1 unitat)

Mini  rosquilla de sucre (1 unitat)
Triangle de pa de motlle amb “Nocilla” (1 unitat)

Assortiment de croquetes (2 unitats)
Barqueta de truita de patates amb pa amb tomàquet (1 unitat)

Mini xapates amb fuet (1 unitat)
Brioix de pernil dolç amb formatge (1 unitat)

Preu per persona: 8,95€ + IVA



BERENARS ADULTS

OPCIÓ 1
Mini croissant de xocolata (1 unitat)

Coca d’escalivada amb anxoves (1 unitat)
Assortiment de croquetes de la casa (2 unitats)
Broquetes de pollastre amb verdures (1 unitat)

Puça de pernil ibèric (1 unitat)
Puça de fuet (1 unitat)

Preu per persona: 8,25€ + IVA

OPCIÓ 2
Tartaleta de mousse de �gues amb pernil d’ànec (2 unitats)

Broqueta de llagostins amb pinya i tomàquet cherry (1 unitat)
Pastisset de tonyina i enciam (1 unitat)

Mosset vegetal (1 unitat)
Mini pita de pollastre amb enciam, tomàquet

i salsa de iogurt (1 unitat)
Assortiment de croquetes de la casa (2 unitats)

Blinis de salmó fumat amb formatge cremós (2 unitats)

Preu per persona: 11,90€ + IVA



DESPLAÇAMENTS

Terrassa: 12,00 €
Barcelona: 35,00 €

La resta a concretar

LLISTA DE SERVEIS OPCIONALS

Lloguer de material de taula 3 plats, 3 coberts i 3 copes: 2,70 €/joc
Lloguer de material per individual (copes, plats, coberts): 0,30 €/peça

Joc de plat de cafè, tassa i cullereta: 0,90 €/joc sencer
Taula rectangular de 2 x 0.80m: 11,00 €/unitat

Taula rodona  Ø 130: 11,00 €/unitat
Taula rodona Ø160: 11,00 €/unitat

Taula alta d’aperitiu Ø 0,70: 11,00 €/unitat
Estovalles de 3m (rectangulars): 11,50 €/unitat

Estovalles rodones per taula de 1.60: 11,50 €/unitat
Estovalles per taula d’aperitiu: 11,50 €/unitat

Tovallons: 0,50 €/unitat
Cadira plegable: 3,50 €/unitat 

Cubell d’escombraries: 3,00 €/unitat
Joc de glaçonera, ponxera, pinces: 3,00 €/paquet

Cigonya (nen/nena): 10,00 €/unitat
Nen/nena de comunió: 15,00 €/unitat

Parella nuvis: 15,00 €/unitat
Estufes bolet: 110,00 €/unitat

Boteller 1m: 45,00 € 
Castell in�able infantil: 110,00 €



EN CAS DE PÈRDUA O TRENCADISSA D’ALGUNA PEÇA, 
ES FACTURARÀ A PREU DE COST DE COMPRA

Servei de cambrer/cuiner: 105,00 € 
(servei de 6 hores a partir de la sortida del càtering)

Hora extra de servei de cambrer: 20,00 €
Muntatge de banquet (si no hi ha cambrer): 75,00 € 

Servei de guarderia: 14,00 €/nen 
(aquest preu inclou: 2 hores de servei i 2 monitores)

A aquests preus s'hi ha d’afegir el 21% IVA

PODEM OFERIR MOLTS ALTRES SERVEIS COM

Impremta, �oristeria, música, carpes, lavabos,
estufes d’exterior, etc.

DISPOSEM DE REGISTRE SANITARI R.S.I.P.A.C. 26.05813/CAT
  DISPOSEM DEL REGISTRE GENERAL SANITARI R.G.S 26.08429/B



CONDICIONS GENERALS

Un cop tancat el preu del seu menú, aquest serà vigent �ns la data de 
celebració de l’acte

El preu del transport i altres extres es tancaran en l’últim moment de 
facturació

Els horaris de tancament dels locals vindran determinats per la direcció 
de l’espai contractat

5 dies abans del inici de l’acte no es podran anul·lar comensals

La llista de convidats de�nitiva s’haurà d’entregar al nostre càtering cinc 
dies abans del banquet 

La reserva de l’esdeveniment quedarà con�rmada una vegada s’hagi fet 
efectiva la  paga i senyal de 750,00 €  

La resta de la factura haurà d’estar abonada 48 h. abans del banquet a 
través de transferència al nostre compte corrent o efectiu

El dia de la prova del menú s’haurà d’abonar l’import corresponent als 
convidats (VISA o efectiu)

En el cas d’anul·lació del banquet no es retornara la paga i senyal

Persona de contacte
Jordi Creus / Laia Manent

937 850 733
jcreus@cococatering.com / lmanent@cococatering.com 




