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En un dia tant important vetllem perquè sigui inoblidable.

Combinem les receptes culinàries tradicionals amb les ultimes tendències, 
sempre utilitzant els millors productes per oferir uns plats molt naturals i 

frescos.

Els agraïm la seva con�ança i els oferim 6 propostes de menús pel vostre 
casament i també us oferim la nostra oferta gastronòmica perquè confeccio-

neu al vostre gust el menú.

A Coco Càtering som experts en assessorar-vos i guiar-vos en el dia més 
especial, 20 any d'experiència ens avalen per aportar-vos tot el nostre saber 

fer més innovador i actual.

Qualitat gastronòmica, servei, atenció, tracte i experiència es el que posem a 
la vostra disposició.



APERITIUS FREDS
Cullereta de dau de salmó marinats amb textura de taronja

Llagostins de St. Carles amanits amb vinagreta
de verdures i codony

Mini coca de verdures amb tòfona i pols de parmesà
Cullereta de pop amb patata fumada i pebre vermell dolç

Tartaleta de foie amb poma dolça
Xarrup de vichyssoise amb botifarra negre, ceps i espàrrecs

Gotet de brandada de bacallà amb con�tura de tomàquet i olivada

APERITIUS CALENTS
Assortiment de croquetes de la casa

Torradeta de sobrassada i ous de guatlles
Mil fulls de ceba amb llagostí

Broqueta de rap amb verdures
Cuixetes de guatlla marinades amb soja

Broqueta de llagostins amb tempura de mel i curri
Platet de magret amb chutney de mango

Mini hamburguesa de ceps

Primer plat
Raviolis de verdures i llagostins amb bouquè d’enciams i salsa de marisc

Segon plat
Melós de vedella amb permantier de ceps i la seva salsa

Pastís Nupcial
Cardinal amb la seva xocolata calenta

Aigua mineral, suc de taronja,
refrescos, cervesa, bitters i tònica

Martini blanc i Martini negre,
Selecció de vins D.O. La Rioja «Azabache»

Cava Brut Nature
Preu per persona 64,50€ + IVA

MENÚ COCO



Snacks de benvinguda
Copa d’aigua i copa de cava amb fruites
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
Cullereta de dau de bacallà amb botifarra negre i cremós de patata Xarrup 

de gintònic amb escuma de cítrics
Cullereta de dau de salmó marinat amb guacamole

Broqueta de pop amb patata fumada
Cullereta de dau de tonyina vermella marinada amb soja i chutney de ceba

Aperitius calents
Assortiment de croquetes de la casa

Platets d’ous estrellats 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
Platet de magret amb chutney de mango

Cornets de xipironets a l’andalusa
Torradeta de sobrassada amb ous de guatlla

Bufet assistit
Bufet de �deuà marinera amb all i oli

Bufet begudes
Aigua mineral, suc de taronja,

refrescos, cervesa, bitters i tònica
Martini blanc i Martini negre   

APERITIU



APERITIU

Primer plat
Crema tèbia de carbassa amb llagostins, cloïsses, 

espàrrecs de marge i cruixent d’ibèric

Segon plat
Jarret de xai amb samfaina de verdures i bolets sobre puré 

d'albergínia escalivada i la seva salseta

Postre
Sorbet de mandarina

Pastís nupcial
Sacher

Aigua mineral
Selecció de vins D.O. La Rioja «Azabache»

Cava Brut Nature

Cafè, infusions i delicadeses de xocolata

Preu per persona 72,50€ + IVA       
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APERITIU

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

Segon plat
Suprema de lluç de palangre a la donostiarra acompanya-

da d'espàrrecs de marge i verdureta baby amb xips de 
patata violeta

Postre
Sorbet de maduixes del bosc

Pastís nupcial
Cruixent d’avellana

Aigua mineral
Selecció de vins D.O. La Rioja «Azabache»

Cava Brut Nature

Cafè, infusions i delicadeses de xocolata

Preu per persona 74,75€ + IVA       
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APERITIU

Primer plat
Fina coca de botifarra negre amb vieires salsa tàrtara i 

vinagreta de tomàquet con�tat

Segon plat
Melós de xai farcit d’idiazabal amb graellada de verdures i 

salsa d’Oporto

Postre
Sorbet de llimona i alfàbrega

Pastís nupcial
Formatge fresc i mango

Aigua mineral
Vi negre D.O. La Rioja «Gloriso Reserva»

Vi blanc D.O. La Rioja «Azabache»
Cava Brut Mont Marçal

Cafè, infusions i delicadeses de xocolata

Preu per persona 81,50€ + IVA       
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APERITIU

Primer plat
Terrina de foie amb fruits secs i �gues acompanyada de 

chutneys de fruites

Segon plat
Suquet de rap sobre cremós de patata trufada amb clos-

ques i con�tura de tomàquet

Postre
Sorbet de poma àcida «Gran Smith»

Pastís nupcial
Xoco-Xoco

Aigua mineral
Vi negre D.O. La Rioja «Gloriso Reserva»

Vi blanc D.O. La Rioja «Azabache»
Cava Brut Mont Marçal

Cafè, infusions i delicadeses de xocolata

Preu per persona 83,90€ + IVA     
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APERITIU

Primer plat
Amanida de llamàntol amb textures de pinya

Segon plat
Espatlleta de cabrit rostida al forn amb con�tura de �gues 

sobre una base de patates i verdures

Postre
Sorbet de pinya con�tada amb iogurt grec

Pastís nupcial
Moka Swing

Aigua mineral
Vi negre D.O. La Rioja «Gloriso Reserva»

Vi blanc D.O. La Rioja «Azabache»
Cava Brut Mont Marçal

Cafè, infusions i delicadeses de xocolata

Preu per persona 92,00€ + IVA    

MENÚ 5



BUFFETS PER AFEGIR A L’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: 4,80 €/persona

Bufet de rissoto de ceps: 4,80 €/persona

Bufet de formatges acompanyats de con�tures 
i varietats de pa: 6,20 €/persona

Bufet de gambes i escamarlans (2 unitats de cada per persona): 
9,40 €/persona

Barbacoa
6,50 €/persona

Xai, botifarra, peus de porc, xoriço, pollastre,
verdures a la brasa: espàrrecs, patata i carbassó

Acompanyat de diverses salses, tomàquet, all amb pa de pagès

Bufet de mini hamburgueses selectes (1 unitat per persona): 
7,20 €/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: 6,40 €/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



ALTRES PLATS PER PERSONALITZAR EL TEU MENÚ

Primers plats
  Sopa de peix de roca, amb escamarlans, músculs,

vieires i crostons 14,60 €/persona
Amanida de fruites de temporada amb gelat de maduixes del maresme i 

vinagreta de mel i romaní 14,90 €/persona
Amanida mar i muntanya de pasta de verdures i varietats d’enciam amb 

vinagreta de trufa 15,90 €/persona
Xatonada de bacallà sobre �na coca de romesco amb pernil ibèric i oliva-

da 17,30 €/persona
Royal de marisc amb llagostins, bouquet d’enciams i fruites amb salsa de 

cava 17,50 €/persona
Saltejat de favetes baby, amb bolets de temporada, calamars, escamar-

lans, romesco i cruixent de pernil ibèric 19,30 €/persona
Canelons cruixents de marisc amb cremós de mar i vinagreta de mango i 

alvocat 19,65 €/persona
Amanida de rap enllagostat amb cloïsses, vieires salsa tàrtara i vinagreta 

de tomàquet con�tat 21,85 €/persona

Segons plats
Con�t d’ànec amb salsa de ceps i puré de �gues 16,90 €/persona

Llom de bacallà amb mongetes de “Santa Pau” amb tomàquet concassés i 
olivada d’Aragó 17,40 €/persona

Carré de xai amb crosta de mostassa, puré de patata trufada amb cebetes 
glacejades 19,40 €/persona

Orada farcida de ceps sobre puré de patata amb salsa de gambes i 
cruixent de bacó 20,30 €/persona

Turbot al forn amb samfaina de verdures
i cremós de carbassa 21,50 €/persona

Filet de vedella amb verdures saltejades i salsa d’Oporto 23,80 €/persona
Filet de vedella farcit de foie amb puré de carbassa

i salsa de trufa 28,50 €/persona



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 



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 




