
ESPECIAL BODA2019



BENVINGUDA
Copa de Cava o llimonada

APERITIUS FREDS
Piruletes de parmesà amb pipes

Daus de salmó marinats amb textura de taronja
Mini coca de verdures amb botifarra negre i llagostí

Cullereta de vichysoisse amb ceps i espàrrecs
Cullereta d’escopinya amb caviar de llimona i pebre

APERITIUS CALENTS
Assortiment de croquetes casolanes de ceps i rostit

Torradeta de sobrassada i ous de guatlles
Broqueta de pollastre amb verduretes i salsa de mostassa

Bunyols de rap amb romesco
Cuixetes de guatlla marinades amb soja

Cornets de xipironets a l’Andalusa

BUFET LLIURE A ESCOLLIR
Bufet de �deuà marinera amb allioli

/
Bufet d’arròs amb calamarcets

/
Bufet de rissoto de ceps

/
Bufet de formatges acompanyats de con�tures i varietats de pa

/
Bufet de mini hamburgueses selectes, (ceps, vedella, formatge i tonyina)

/
Bufet de broquetes a la barbacoa vista (peix, carn i verdura)

BUFET DE BEGUDES
Aigua mineral, suc de taronja,

refrescs, cervesa, bíters i tònica,
Martini blanc i Martini negre

Vi negre Azabache D.O. La Rioja
Cava Brut Nature Marien



MENÚ A ESCOLLIR ENTRE
Primers plats

Amanida mar i muntanya de pasta thai amb verdures i varietats 
d’enciam amb vinagreta de trufa

/
Sopa de peix de roca, amb escamarlans, musclos, vieires i crostons

/
Caneló cruixent d’ànec amb ceps, raïm i beixamel trufada

/
Raviolis de verdures i llagostins amb bouquè d’enciams

i salsa de marisc
/

Royal de marisc amb llagostins, bouqué d’enciams i fruites amb 
salsa de Cava

Segons plats
Del camp a la taula

Melós de vedella amb parmentiere de ceps i la seva salsa
/

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

/
Con�t d’ànec amb salsa de ceps i puré de �gues

Del mar a la taula

Llom de bacallà amb mongetes de “Santa Pau” amb muselina
i olivada d’Aragó

/
Suprema de lluç de palangre a la donostiarra acompanyada d’es-

pàrrecs de marge i verdureta baby amb xips de patata violeta
/

Orada farcida de ceps sobre puré de patata amb salsa de gambes
i cruixent de bacó



PRE POSTRES
Sorbet de llimona amb maduixes i Cava

/
Copa de crema catalana amb xocolata i fruits del bosc

/
Maduixes macerades amb pols de brownie i gelat de gianduja

PASTÍS NUPCIAL
Cardinal  pastisset de nata amb xocolata desfeta

/
Mousse tres xocolates

/
Massini

/
“Selva Negra” perfecte harmonia de textures, xocolata negre, 

cirera nata
/

Font de xocolata amb broquetes de ruita naturals

RESSOPÓ
Dolç i salat

EL NOSTRE CELLER
Vi  blanc crianza (D.O. La Rioja)
Vi negre  crianza (D.O. La Rioja)

Cava Brut Nature 
Cafè o tallat

Carret de licors

Servei d’aigua mineral i pa

Preu paquet per persona
85,00 € + IVA (per 100 o més persones)

89,00 € + IVA (de 80 a 90 persones)
Preu paquet infantil per persona 50,00 € + IVA 

Menú Sta� per persona 30,00 € + 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 




