Gaudeix de la nostra
gastronomia per Nadal
Propostes dies 24, 26 i 31 de
desembre 2018

PROPOSTA MENÚ DEGUSTACIONS 1
Bunyols de vent amb roastbeef al Pedro Ximenes i cruixent d’emmental
Crocant de foie con soia i ametlla torrada
Sandvitx de formatge blau, canonges i remenat d’ous amb xampinyons
Pa de coca amb pernil ibèric i tomàquet natural
Mini amanida de quinoa amb saltat de pollastre i verduretes amb pipes de carbassa
Delícia de brie amb taronja natural, anxoves i maduixa deshidratada
Cassoleta de formatge de cabra, confitura de figues i orellanes
Tataki de tonyina amb soia i “ajo blanco”
Broqueta de llangostins amb romesco i pols de “kikos”
Mini pa bao farcit de cua de brau, ceba deshidratada i salsa hoising
Mini gofre tebi de formatge roquefort, remolatxa i nous
Croquetes casolanes

INFANTIL
Barretes de pollastre amb salsa barbacoa (a part)
Mini hamburgueses amb formatge
Pa de coca amb pernil ibèric i tomàquet natural
Croquetes casolanes
Mini paninis variats
Sandvitx de pernil salat i formatge brie

Preu per menú 30€ IVA inclòs
Preu per menú infantil 15€ IVA inclòs
(no inclou transport)

Telèfon – 93 635 45 90
info@cateringsdiversus.com / www.cateringsdiversus.com

PROPOSTA MENÚ DEGUSTACIONS 2
Mousse de foie amb poma confitada i ametlles garrapinyades
Cullereta de confit d’ànec sobre taten de poma
Assortiment d’embotits ibèrics amb pa de coca i tomàquet natural (a part)
Wrap de saltat de verdures amb romesco
Tartar de tomàquet amb gambetes, cranc, ceba tendra i guacamole
Torradeta de formatge brie amb pernil d’ànec
Mini caneló de carn amb beixamel de ceps
Tartar de salmó amb poma àcida i mango
Mini hamburgueses con brie i confitura de tomàquet
Bol de escalivada amb anxoves i olivada
Mini quiche d’espinacs amb parmesà i pinyons
Broqueta de pollastre yaquitori

INFANTIL
Barretes de pollastre amb salsa barbacoa (a part)
Mini hamburgueses amb formatge
Pa de coca amb pernil ibèric i tomàquet natural
Croquetes casolanes
Mini paninis variats
Sandvitx de pernil salat i formatge brie

Preu per menú 35€ IVA inclòs
Preu per menú infantil 15€ IVA inclòs
(no inclou transport)

Telèfon – 93 635 45 90
info@cateringsdiversus.com / www.cateringsdiversus.com

PROPOSTA MENÚ DEGUSTACIONS I PLAT
Assortiment d’embutits ibèrics amb pa de coca i tomàquet natura (a part)
Assortiment de formatges amb fruita seca, raïm morat i bastonets de pa
Lioneses farcides de mousse de foie
Bunyols de vent amb roastbeef al Pedro Ximenes i cruixent d’emmental
Mini amanida de quinoa amb saltat de pollastre i verduretes amb pipes de carbassa
Cassoleta de formatge de cabra, confitura de figues i orellanes
Tataki de tonyina amb soia i “ajo blanco”
“Burrito” de pollastre amb saltat de verduretes i salsa hoising
Croquetes casolanes

PLAT PRINCIPAL
Canelons de confit d’ànec amb beixamel de ceps i parmesà
(es serviran en safates llestes per gratinar al forn)

INFANTIL
Barretes de pollastre amb salsa barbacoa (a part)
Pa de coca amb pernil ibèric i tomàquet natural
Croquetes casolanes
Sandvitx de pernil salat i formatge brie

PLAT PRINCIPAL INFANTIL
Canelons de carne amb bechamel i parmesà
(es serviran en safates llestes per gratinar al forn)

Preu per menú 45€ IVA inclòs
Preu per menú infantil 20€ IVA inclòs
(no inclou transport)
Telèfon – 93 635 45 90
info@cateringsdiversus.com / www.cateringsdiversus.com

Condicions del servei
Per tal de formalitzar la reserva s’haurà de d’abonar el 20% de l’import total del servei pressupostat. El 80% restant s’haurà
d’abonar 3 dies hàbils abans de l’esdeveniment.
Els pagaments es podran efectuar mitjançant:
-

Transferència bancaria al nº de compte:
ES29 0081 0006 2700 0128 0238
TARGETA BANCÀRIA (VISA/MASTERCARD)
Efectiu

El nombre definitiu d’assistents s’hauran de re-confirmar en un termini màxim de 3 dies d’antelació. Qualsevol variació en el
nombre definitiu de comensals pot comportar una variació en el preu final per persona.
En cas de que hi hagi plats per escollir s’hauran de notificar, mínim 7 dies abans de l’esdeveniment.
Si la cancel·lació es notifica en un termini inferior a 3 dies hàbils suposarà el pagament del 100% del servei pressupostat.

Telèfon – 93 635 45 90
info@cateringsdiversus.com / www.cateringsdiversus.com

