
MENÚS
  COCKTAIL

2018 



OPCIÓ 1

Coca de botifarra negra amb ceba, llagostins i salsa de caramel  
(2 unitats)

Rollet de salmó fumat i formatge fresc amb panses  (2 unitats)
Assortiment de croquetes de la casa  (2 unitats)

Vol-au-vent de marisc amb gambetes i succedani de caviar
(2 unitats)

Tartaleta de mousse de dàtil/�ga amb pernil d’ànec  (2 unitats)
Galeta de parmesà amb pipes  (2 unitats)
Quiche de roquefort de la casa  (2 unitats)

Cullareta de brandada de bacallà i olives negres  (2 unitats)
Platet de tàrtar de salmó amb torradeta  (1 unitat)

 
Bufet de risotto de ceps

Pastís de la casa

La nostra Bodega:
Aigua mineral,  refrescos i cervesa
Vi negre (D.O. La Rioja) “Azabache”

Cava Brut (D.O. Penedès)
Cafè, tallat o infusions

Preu per persona: 30,80 € + IVA



OPCIÓ 2

Coca de recapte amb anxoves (2 unitats)
Brotxeta de formatge gorgonzola amb raïm  (2 unitats)

Daus de salmó marinat al Xerés  (2 unitats)
Torradeta de sobrassada ibèrica amb mel (2 unitats)

Torradeta de mousse de foie amb puré de poma  (2 unitats)
Platet de mandonguilles amb sèpia  (1 unitat)

Coca de botifarra negra amb ceba, llagostins i salsa
de caramel  (2 unitats)

Assortiment de croquetes de la casa  (2 unitats)
Platet amb tàrtar de tonyina  (2 unitats)

 Bufet de risotto de ceps

Pastís de la casa

La nostra Bodega:
Aigua mineral,  refrescos i cervesa
Vi negre (D.O. La Rioja) “Azabache”

Cava Brut (D.O. Penedès)
Cafè, tallat o infusions

Preu per persona: 31,15 € + IVA



OPCIÓ 3

Codorniu desguassada amb vinagreta de soja  (2 unitats)
Cullareta de bacallà amb botifarra negra  (2 unitats)

Platet d’esqueixada de bacallà  (1 unitat)
Tartaleta de mousse de �gues amb pernil d’ànec  (2 unitats)
Daus de tonyina a sobre de salsa tàrtara de pera  (2 unitats)

Torradeta de mousse de foie i poma  (2 unitats)
Llagostins cruixents amb romesco  (2 unitats)

Compota de patata amb foie i oli d’olives negres  (2 unitats)
Galeta de Parmesà amb pipes  (2 unitats)

Bufet de risotto de ceps o d’arròs amb gambes

Pastís de la casa

La nostra Bodega:
Aigua mineral,  refrescos i cervesa
Vi negre (D.O. La Rioja) “Azabache”

Cava Brut (D.O. Penedès)
Cafè, tallat o infusions

Preu per persona: 33,55 € + IVA



OPCIÓ 4

Torradeta de anxova amb melmelada de tomàquet  (2 unitats)
Llagostins amb tempura i mel  (2 unitats)

Coca de ceps i foie (2 unitats)
Cullereta de daus de salmó marinat al Xerés  (2 unitats)
Mil fulles de sobrassada amb formatge brie  (2 unitats)

Mini hamburguesa de vedella i formatge blau  (2 unitats)
Brotxeta de pollastre a la catalana  (2 unitats)

Tacs de pastís de tonyina  (1 unitat)
Pastís de salmó fumat amb ou �lat  (1 unitat)

Bufet de risotto de ceps o d’arròs amb gambes

Pastís de la casa

La nostra Bodega:
Aigua mineral,  refrescos i cervesa
Vi negre (D.O. La Rioja) “Azabache”

Cava Brut (D.O. Penedès)
Cafè, tallat o infusions

Preu per persona: 35,75 € + IVA



En tots els nostres menús anteriors donem la possibilitat
de canviar les postres: 

ELS NOSTRES PASTISSOS
Pastís de llimona amb coulis de gerds

Sacher amb crema anglesa
Pastís de trufa amb salsa de café

Passió de xocolata amb salsa de carmel
Pastís tatín de poma amb salsa to�e 

Pastís de formatge i pruna amb salsa de mora
Pastís de tiramisú amb salsa de canela

ELS NOSTRES PREUS INCLOUEN
Les estovalles necessàries  per la realització de l’acte

El  bu�et de begudes i tot el material de vidre
i ceràmica per l’esdeveniment

Inclou taules tipus aperitiu i bu�et de barra per l’aperitiu

EL PREU NO INCLOU
No inclou servei de cambrers: 105,00 € + IVA/servei

No inclou muntatge de taules rodones per asseure a dinar o sopar
No inclou transport i logística

No inclou barra lliure

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, Martini blanc i negre, Cava Brut Nature, 
sucs de taronja, Coca-Cola, taronja i llimonada, tònica, Ginger Ale.

Preu per persona i hora de barra lliure extra: 8,50 €



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 




