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 BODA TIPUS APERITIU + SEGON PLAT

SNACK DE BENVINGUDA
Copa d’aigua i copa de Cava

Xips de verdures amb la seva vinagreta
Piruletes de parmesà amb festucs

Sticks de pasta fullada amb oli d’oliva i kikos
Arròs salvatge cruixent amb sal maldon

APERITIUS FREDS
Xarrup de crema de ceps amb cruixent de parmesà
Cullereta d’escopinya amb caviar de llimona i pebre

Cullereta de mi-cuit de foie amb mango
Dau de bacallà amb botifarra negre i cremós de patata

Xarrup de gintònic amb escuma de cítrics
Dau de salmó marinat amb guacamole
Broqueta de pop amb patata fumada

Dau de tonyina vermella marinada amb soja
i chutney de ceba

APERITIUS CALENTS
Assortiment de croquetes casolanes

Platets de “huevos estrellados” amb ceps, foie i parmesà
Broqueta de llagostins amb tempura de mel i curri

Cuixetes de guatlla marinades amb soja
Tallarines de ceps amb verdureta i cloïsses

Cigarrets cruixents de sobrassada i formatge
Cornets de xipironets a l’Andalusa

Torradeta de sobrassada amb ous de guatlla



BUFFET ASSISTIT 
Bufet de �deuà marinera amb allioli

BUFFET DE BEGUDES
Aigua mineral, suc de taronja,

refrescos, cervesa, bíters i tònica
Martini blanc i Martini negre
Selecció de vins D.O. La Rioja

Cava Brut Nature. 

SEGONS PLAT A TAULA PER ESCOLLIR
“Del mar a la taula”

Orada farcida de ceps sobre puré de patata amb salsa de 
gambes i cruixent de bacó 18,20 €

Suquet de rap sobre cremós de patata trufada,
amb closques i con�tura de tomàquet 20,30 €

Suprema de lluç de palangre a la donostiarra
acompanyada  d’espàrrecs de marge i verdureta baby

amb xips de patata violeta 17,65 €

Turbot al forn amb samfaina de verdures
i cremós de carbassa 19,35 €

Llom de bacallà amb mongetes de “Santa Pau”
amb tomàquet concassés  i olivada d’Aragó 15,60 €



SEGONS PLAT A TAULA PER ESCOLLIR
“Del camp a la taula”

Melós de vedella amb “Parmentier” de ceps
i la seva salsa 15,45 €

Espatlleta de cabrit rostida al forn amb con�tura de �gues, 
sobre una base de patates i verdures 25,10 €

Carré de xai amb crosta de mostassa, puré de patata trufa-
da amb cebetes glacejades 17,40 €

Jarret de xai” nacional ” amb samfaina de verdures i bolets,
sobre puré d’albergínia escalivada i la seva salseta 15,55 €

Filet de vedella amb verdures saltejades
i salsa d’Oporto  21,40 €

Filet de Vedella farcit de foie amb puré de carbassa
i salsa de trufa  25,65 €

Melós de xai farcit d’idiazabal amb graellada de verdures 
i salsa d’Oporto  19,30 €

Con�t d’ànec amb salsa de ceps i puré de �gues 15,20 €

POSTRES
Cardinal amb la seva xocolata calenta

CELLER
Aigua mineral

Vi blanc “Azabache” D.O. La Rioja
Vi negre “Azabache” D.O. La Rioja

Cava Brut Nature

Servei de cafès i infusions
Preu per persona: de 56,50 € a 69,50 € + IVA

A aquest preu falten afegir els diferents bufets



BUFFETS PER AFEGIR AL APERITIU

Bufet de pernil ibèric de recebo acompanyat de xapates 
amb tomàquet: 550,00 €/peça (Aprox. 100 - 120 persones)

Bufet de sushi amb salsa de soja y wasabi: segons mercat 
(4 peces/persona), (opció a concretar un sushimen)

Bufet d’arròs amb calamarcets: 4,25 €/persona

Bufet de rissoto de ceps: 4,25 €/persona

Bufet de formatges acompanyats de con�tures 
i varietats de pa: 5,50 €/persona

Bufet de gambes i escamarlans (2 unitats de cada per persona): 
8,40 €/persona

Bufet de mini hamburgueses selectes (1 unitat per persona): 
6,50 €/persona

Ceps, trufa i chutney de ceba
Filet de vedella (100%) amb verduretes

Varietats de formatges
Tonyina vermella amb alvocats

Bufet de broquetes a la barbacoa vista: 5,70 €/persona
Peix: rap i llagostins

Carn: �let de vedella amb cansalada i pebrot verd
Vegetal: verdures de temporada amb bolets

Acompanyat de salsa de mostassa antiga, salsa romesco, 
salsa de ceps i pebrots del padró



RESSOPÓ
Font de xocolata amb broquetes
de fruita natural: 5,50 €/persona

Bufet de rebosteria variada
(4 unitats per persona): 5,10 €/persona 

Bufet de gintònics amb 4 ginebres premium acompanyades 
de Fever Tree: 

10,25 €/persona/hora

BARRA LLIURE
Licors de préssec i poma, licor de crema catalana “Melody”, 

crema de Whisky Bailey’s, Vodka Smirno�, Dry Gin Beefeater, 
Rom Bacardi, Bourbon Four Roses,  Whisky Ballantine’s, 

Whisky Famous Grouse, Whisky Malta Cardhu, Martini Blanc, 
Cava Brut Nature, sucs de taronja, Coca-Cola, taronja i llimo-

na, tònica, Gínger-Ale
7,25 €/persona/hora

RESSOPÓ
Ressopó dolç: Croissant de xocolata i normals, combinat amb 

rosquilles i cookies de sabors 4,20 €/persona 

Ressopó salat: Sortit de mini brioixos variats 4,20 €/persona 

Ressopó de pasta de full variada
(75grs /persona) 4,20 €/persona 

Aquests  preus falten afegir-los a la proposta base en cas de escollir-los



EL PREU INCLOU

Muntatge complet del banquet amb la barra de begudes 
amb les seves estovalles

Taules altes i de recolzament per l’aperitiu amb les seves 
estovalles

Parament complet (vaixella i cristalleria)

Organització i coordinació general de l’esdeveniment

Inclou petit  bouqué de �ors per taules del aperitiu

Servei de cambrers/cuiners

Prova de menú gratis per als nuvis (la resta de comensals 
45,00 €/menú)

EL PREU NO INCLOU

Altre material extra no inclòs en el preu

Lloguer del local o l’espai
D.J. o orquestra

Servei Extra de cambrer/cuiner a partir de la 6ª hora 
30,00 €/cambrer/hora

Kilometratge i logística a concretar segons visita 



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 




