càterings diversus

càterings diversus

és el resultat de molts anys d’experiència
en el món de la restauració. Aquesta secció
de la nostra empresa la formen persones
dinàmiques i properes, capaces d’aportar
solucions i idees a les teves celebracions,
reunions i esdeveniments de tot tipus:
professionals, familiars, socials o
institucionals.
Els nostres clients sempre ens han exigit
la màxima qualitat i entrega, i gràcies a això
hem aconseguit arribar a ser una empresa
amb gran capacitat de reacció davant de
qualsevol situació que se’ns plantegi.
Ara t’ensenyem només la carta de presentació.
On realment podràs apreciar els nostresvalors
serà quan et posis en contacte amb nosaltres.
No dubtis a demanar-nos un pressupost,
gran o petit, estarem a l’alçada de les teves
expectatives.
Pots estar segur que estàs a punt de conèixer
una de les millors empreses, relació
qualitat-preu, del mercat del càtering.
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· C O F F E E

B R E A K ·

Pensats per moments d’espera o pel descans d’una
reunió de feina. Per qualsevol tipus de trobada:
per a un esmorzar o per un berenar.
Te’l preparem amb servei o sense, més dolç o més salat.
Oferir un Coffee Break sempre és un fet diferencial.
Un toc de distinció.

Aquests només són uns exemples orientatius del que podem oferir-te.
Consulta’ns i et farem un pressupost a mida.
---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------3,10€ + IVA
6,90€ + IVA
---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------· Mini croissant de mantega fornejat
· Mini muffin amb trossets de xocolata
· Cafè i llet (termo)

· Mini croissant de mantega fornejat
· Mini muffin amb trossets de xocolata
· Assortiment d’entrepans variats
i embotits ibèrics
· Suc
· Cafè i llet (termo)

------------------------------------------ ------------------------------------------

Inclou una unitat per persona. El preu no inclou transport, ni servei.
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· L U N C H ·

Una manera dinàmica i pràctica de solucionar un dinar d’una
reunió professional. Una òptima alternativa a qualsevol
presentació, esdeveniment o inauguració. Una oportunitat
per donar una imatge impecable de la teva empresa.

Aquests només són uns exemples orientatius del que podem oferir-te.
Consulta’ns i et farem un pressupost a mida.
---------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------13,60€ + IVA
17,95€ + IVA
---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------· Amanida grega de formatge feta, iogurt
i olives de Kalamata
· Gotet d’hummus amb encenalls de salmó
fumat
· Coca de tonyina amb olives i pebrot
vermell
· Assortiment d’entrepans de pa variat
i embotits ibèrics
· Torradeta de formatge brie amb confitura
de figa i nou
· Sandvitx de roatsbeef amb enciam,
tomàquet i mostassa
· 1 beguda

· Pa de vidre amb pernil ibèric de gla
· Pirulí de llagostí amb tomàquet concassé
i pesto d’alfàbrega
· Tartar de tonyina amb guacamole i sèsam
· Sàndvitx de pollastre amb poma
i salsa curri
· Bombó de foie amb nou i cobertura de vi
negre
· Croquetes casolanes
· Dauet de bacallà sobre crema de
mongetes, coulis de piquillo i olivada
· Parmentier de patata natural amb pop a
feira
· Pasta de full de crema i fruita
· 1 beguda
----------------------------------------------------------- -------------------------------------------------

Inclou una unitat per persona. El preu no inclou transport, ni servei.
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ELS NOSTRES SERVEIS
···
· Esdeveniments Corporatius · Coffee Breaks ·
· Cocktails · Aperitius · Dinars de Feina ·
· Inauguracions · Presentacions · Actes Socials ·
· Casaments · Festes Privades · Dinars Familiars ·
· Serveis de Pícnic · Serveis Audiovisuals ·
· Lloguer de Materials · Cates de Vins ·
· Tallers de Gin Tònics i Mojitos · Lloguer d’espais ·
· Talladors de Pernil · Serveis de Transport ·
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Tel. 93 635 45 90
info@cateringsdiversus.com

www.cateringsdiversus.com

