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APERITIU COMPLERT
SNACK DE BENVINGUDA

Copa d’aigua i copa de Cava amb fruites
Xips de verdures amb la seva vinagreta

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

 

APERITIUS FREDS
Piruletes de xerri amb alvocat i olivada

Xarrup de vichysoisse  de codony
Xarrup de crema de bolets

Torradetes de cebeta con�tada amb romesco
Torradeta de paté de bolets amb coriandre i llima

Barqueta de brandada de coli�or amb codony
Espàrrecs vestits amb pebrot vermell i pasta de full

APERITIUS CALENTS
Croquetes de bròquil

Bocins de alvocat fregits
Montadito d’albergínia en tempura amb salsa de bolets

Tartaleta amb crema d’espinacs
Barqueta de pa de vidre amb remenat de bolets

Mil fulls de patata i tòfona



BUFFET ASSISTIT 
Bufet de �deuà amb verduretes amb el seu allioli

BUFFET DE BEGUDES
Aigua mineral, suc de taronja

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

Cava Brut Nature

PRIMERS PLATS
Amanida tèbia de patata amb favetes

/
Crema freda de verdures

/
Risotto de carxofes al pesto vermell

/
Albergínies al forn

SEGONS PLATS
Caneló de ceps

/
Tofu agredolç amb verduretes saltejades

i patata hasselback
/

Assortit de mini hamburgueses de llegums amb salsetes
/

Ragout de seitan amb boletes de patata



LA NOSTRE SELECCIÓ DE POSTRES

Carpaccio de pinya caramel·litzada
/

Xarrup de mandarina i salsa de Xocolata blanca

EL NOSTRE CELLER

Vi Negre D.O. La Rioja “ Azabache”
Vi Negre D.O. La Rioja “ Azabache”

Cava Brut “Marien”

Cafè o tallat

Servei d’aigua mineral i pa

Preu per persona: 59,50 € + IVA
Logística i transport entre 150,00 € / 300,00 € + IVA 

(a concretar)



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 




