
Els nostres

Finger 
 Foods  



Duo de croquetes 
(bolets i  carn d ’ol la)

Petó d'ol ives amb tonyina i  ou

Degustació de pokebowl 
(salmó, pol lastre o tofu)

Mini  quiches assort ides

Focaccia farcida de l lom rost i t ,  ceba,  ruca i

parmesà

Hortet d ’hummus amb terra d ’ol ives

Cornet de brandada de bacal là

Caneló d'espinacs,  formatge i  panses amb

salsa pomodoro

  Mini  enf i la l l  de fruita de temporada

Mini  Brownie

OPCIÓ A

Croquetes de carn d'ol la

Pa de coca amb perni l  Ibèric

Truita de patates casolana

Buffett  de formatges amb conf itures i

crackers

Coca de verdures de temporada

Mini  wrap de salmó fumat amb crema de

formatge i  ruca

Gyozes de porc i  verdures amb salsa de soja

Enf i la l ls  de pol lastre amb un toc picant 

Mini  enf i la l l  de fruita (3 fruites)

OPCIÓ B



Pirupizzes

Xarrup de gaspatxo o crema de temporada

Degustació d ’amanida de temporada 

Assort i t  de croquetes 
(carn d ’ol la ,  bacal là ,  bolets)  

Mini  pa Bao amb cansalada conf itada i

maionesa de coriandre

Mini  cornet de tàrtar de salmó, amb

guacamole i  cruixent d ’a lga nori

Cul lareta de pop a la gal lega 

Mini  burguer de vedel la amb ceba

caramel · l i tzada,  tomàquet,  enciam, i

formatge

Paperina Fish&Chips

2  Platets calents a triar:

Enfi la l l  de pol lastre yakitor i

Degustació de Fideuà 

Caneló de carn amb beixamel

Caneló de bolets amb beixamel trufada

Mini  past issets assort i ts

Roques de xocolata

Mini  enf i la l ls  de fruita 

OPCIÓ C



Degustació de crema de carbassa amb l let
de coco i  curr i  *

Degustació de penne r igate al  pesto de kale
amb tomàquet i  a lbergínia

Coca de temporada
(bolets ,  carxofes,  calçots ,  escal ivada. . . . )*

Fusta de formatges amb conf itures,  fruits
secs i  crackers

Truita de carxofes amb pa de coca i
tomàquet *

Mini  Burguer remolatxa i  soja amb ceba,
tomàquet i  enciam

Falàfels amb salsa tzatz ik i
Gotet de guacamole i  tàrtar de tomàquet

Mini  enf i la l l  de 2 fruites
Gotet de cheesecake

*Segons temporada

OPCIÓ VEGETARIANA



BEGUDA

COMPLEMENTS
Estoval les imitació roba
Toval lons de paper
Coberts ,  bols   i  gots compostables
Altres complements necessaris

TOTES LES OPCIONS INCLOUEN

OPCIONS AMB SUPLEMENT

BEGUDA
Cafè Nespresso 
Cafè de termo
Aigua en envàs indiv idual  
Vi  blanc i  v i  negre
Cava 

COMPLEMENTS DE LLOSA I VIDRE
Estoval les de roba
Gots de v idre
Tassa i  platet  ceràmic
Coberts d ’acer

SERVEI

TRANSPORT
Dins l 'àrea metropol i tana de Barcelona
Fora l 'àrea metropol i tana de Barcelona 

MOBILIARI

Aigua de v idre 1l  retornable
Refresc indiv idual  
(Coca-Cola,  Fanta de taronja,  Fanta de l l imona)

Servei  de cambrer 
Servei  de cuiner i  showcooking


