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COFFEE-BREAKS / ESMORZARS
Co�ee-Break 1

Cafeteres amb mono dosi de cafè i termos de llet calenta
Sucs de taronja i pinya
Mini croissant normal

Mini croissant de xocolata
Mini croissant de crema

Mini entrepà de fuet

Preu per persona: 6,90 € + IVA

Co�ee-Break 2
Cafeteres amb mono dosi de cafè i termos de llet calenta

Sucs de taronja i pinya
Mini croissant de xocolata

donut xocolata
Mini entrepà de pernil

Mini xapata de formatge

Preu per persona: 7,95 € + IVA

Co�ee-Break 3
Cafeteres amb mono dosi de cafè i termos de llet calenta

Sucs de taronja i pinya
Mini croissant de crema

Mini croissant de xocolata
Mini brioix de pernil i formatge

Mini entrepà de pernil serrà
Xapata amb formatge i anxova

Preu per persona: 8,75 € + IVA
 

Els Co�ee-Break inclouen els gots de plàstic i tovallons d'un sol ús



PICA-PICA INFORMALS D’EN PEU
Pica-pica 1

Canapè de pinya i nous
Xapata amb formatge i anxoves

Tartaleta de picada de marisc
Pastís d'enciam i tonyina

Tacs de truita de patates amb pa amb tomàquet
Broqueta de formatge amb tomàquet cherry i oli d'olives negres

Mini entrepà de fuet
Aigües minerals, refrescos, cervesa i copa de cava

Ració de postres

Preu per persona: 16,75 € + IVA

Pica-pica 2
Canapè de salmó amb succedani de caviar

Tartaleta de cranc i pinya
Mini brioix de pernil dolç i formatge

Tacs de pizza de la casa
Mini entrepà de formatge amb anxova

Dàtils amb formatge fresc i nous
Xapata amb escalivada i anxoves

Aigües minerals, refrescos, cervesa i copa de cava
Ració de postres

Preu per persona: 18,50 € + IVA

Pica-pica 3
Mini entrepà de pernil país

Pastís d'enciam i tonyina
Mini brioix de pernil i formatge

Xapata amb escalivada i anxoves
"Montadito" de truita de patates gratinada

Mini croquetes de pernil
Broqueta de botifarra amb carbassó

Aigües minerals, refrescos, cervesa i copa de cava
Ració de postres

Preu per persona: 20,25 € + IVA

Els Co�ee-Break inclouen els gots de plàstic i tovallons d'un sol ús



SERVEI DE SAFATA
Safates dolces

Assortiment de mini brioixeria -24 uts.
(croissants, croissants de xocolata, de crema, donuts)

18,50 €

Assortiment de rebosteria - 48 peces
35,50 €

Assortiment de galetes daneses - caixa 450 gr.
8,35 €

Aquestes propostes que oferim a continuació estan pensades per 
poder servir als visitants i expositors



SAFATA SALADA

Assortiment d'Ibèrics - 500 gr.
(pernil ibèric, llonganissa i xoriço, pa torrat)

31,50 €

Assortiment de Canapès - 30 unitats
(canapès variats)

23,70 €

Assortiment de formatges - 450 gr.
(formatge de cabra, parmesà, emmental, idiazabal,

acompanyat de raïm i pa torrat)
24,20 €

Assortiment de montaditos - 16 unitats
21,75 €

Assortiment de mini entrepans - 16 unitats
(xapata de pernil, vienes de llonganissa, �autes de truita a la francesa i 

panets de nous amb formatge manxec)
21,75 €

Assortiment de pasta de full - 30 unitats
(formatge, sobrassada, paté, tonyina, salmó)

14,10 €
 

Croquetes casolanes - 20 unitats
12,20 €

Truita de patates - 1 unitat
7,00 €

La quantitat de les nostres safates de menjar són per a 6 persones aprox.



MENÚS FREDS EN SAFATA

Safata freda suprema
(amanida suprema, pudding de lluç i gambes, fruita natural, pastís)

11,80 €/per persona

Safata Freda Tradicional
(amanida de pasta amb tonyina, pollastre fred rostit amb enciam

i tomàquet, fruita natural, pastís)
11,80 €/per persona

Safata freda tropical
(amanida tropical, roast beef de vedella amb salsa de mostassa

i espàrrecs, fruita natural, pastís)
11,80 €/per persona

Safata freda vegetariana
(amanida suprema, verdures rostides amb patates noves, fruita, pastís)

11,80 €/per persona

Safates fredes inclouen panet, condiments, tovalló i coberts
Mínim 2 persones



SANDVITXOS, AMANIDES I FRUITES

Sandvitx de tonyina - 1 unitat
1,75 €

Sandvitx de pollastre - 1 unitat
2,25 €

Sandvitx de cranc - 1 unitat
2,50 €

Sandvitx vegetal amb formatge - 1 unitat
1,75 €

Amanida de cranc - 1 unitat
(fusilli, cranc, llagostins, pinya, salsa rosa)

3,20 €

Amanida verda - 1 unitat
(enciam, margallons, tomàquets cherry, ou dur, olives, blat de moro)

2,90 €

Cistella de fruita de temporada - 16 peces
25,20 €



APERITIUS

Pernil ibèric de gla - 7 kg. aprox.
(inclou suport perniler i ganivet)

425,00 €

Assortiment de panet - 16 unitats
(xapata, integral, blanc i Viena)

7,10 €

Cacauets - 300 gr.
6,15 €

Festucs - 250 gr.
6,40 €

Ametlles salades - 1 kg.
20,80 €

Olives farcides - 150 gr.
2,40 €

Patates churreria oli d'oliva -0,60 gr.
1,20 €



SERVEI DE CAFETERIA

Cafetera Lavazza professional
Amb 100 serveis

150,00 €

Reposició de 50 serveis
de cafè natural o descafeïnat

50,00 €

Infusions - paquet de 26 unitats.
(te, til·la, menta poliol i camamilla)

23,50 €



BEGUDES NO ALCOHÒLIQUES

Coca-Cola llauna - 24 unitats
28,80 €

Coca-Cola Light llauna - 24 unitats
28,80 €

Fanta taronja llauna - 24 unitats
28,80 €

Fanta llimona llauna - 24 unitats
28,80 €

Schweppes tònica ampolla - 24 unitats
24,00 €

Damm cervesa sense alcohol llauna - 6 unitats
8,10 €

Aigua 0,33 ampolla PET - 24 unitats
21,60 €

Suc de taronja ampolla - 1 l.
2,80 €

Suc de préssec ampolla - 1 l.
2,80 €

Suc de pinya ampolla - 1 l.
2,80 €

Suc de tomàquet ampolla - 1 l.
2,80 €



BEGUDES ALCOHÒLIQUES

Cervesa Estrella Damm llauna - 24 unitats
32,40 €

Brandy Torres V anys
17,85 €

Ginebra importació
17,20 €

Ginebra nacional
14,20 €

Martini Bianco
12,50 €

Martini
12,50 €

Ron 3 anys
18,20 €

Whisky Escocès Malta
26,10 €

Whisky Escocès Blended
19,40 €



VINS I CAVES

Vino blanco (D.O. Penedés) – ¾ l.
8,80 €

Vino Rrosado (D.O. Penedés) – ¾ l.
8,80 €

Vino tinto (D.O. Penedés) – ¾ l.
12,10 €

Vino tinto crianza (D.O. La Rioja) ¾ l.
14,60 €

Vino tinto reserva (D.O. La Rioja) ¾ l.
20,40 €

Fino
10,80 €

Cava Brut
11,65 €

Cava Brut Nature
13,10 €



PARAMENT

Bosses d'escombraries grans - paquet de 10 unitats
4,25 €

Borsa de gel - 2 kg.
3,00 €

Glaçonera i pinça - 1 unitat
6,00 €

Draps de tela - 10 unitats
23,80 €

Plats de plàstic - 20 unitats
3,30 €

Tovallons cocktail - 200 unitats
4,50 €

Set de coberts de plàstic - 1 unitat
0,45 €

Gots cafè - 80 unitats
5,70 €

Gots cafè amb llet - 50 unitats
7,70 €

Gots de plàstic 350 cc. - 50 unitats
5,10 €

  Copes de Cava, Plàstic - 6 unitats
5,10 €

Gots de tub, plàstic - 10 unitats
2,80 €



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 




