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PLATES VARIADES DE PECES MINI
(preu per unitat)

-Pastisset de pasta de full farcit

PRODUCTES DOLÇOS

-Quiche

-Croissant normal
-Croissant farcit

0,50 €
0,80 €

Xocolata negra
Xocolata blanca
Crema
Cabell d’àngel
Massapà

-Magdalena normal
-Magdalena farcida

0,80 €

Pernil dolç i formatge
Espinacs
Xampinyons

SANDWICH DE PA DE MOTLLE
-Sandwich blanc

0,50 €
0,70 €

Xocolata negra
Poma i confitura
Pastanaga amb nous i canyella

0,75 €

-Xuixo

1,20 €

Crema
Xocolata

1,50 €

Gall d’indi, tomàquet, ou, enciam,
maionesa.
Tonyina, ou, maionesa, enciam.

-Sandwich pa de llavors de lli

PRODUCTES SALATS

1,40 €

Tonyina, ou, maionesa, enciam.
Pernil dolç, formatge, mantega.
Caviar, ou, mantega.

-Sandwich 9 cereals

-Ensaïmada

-Croissant farcit

1,15€

Carn
Tonyina

1,70 €

Salmó fumat, ou, tomàquet, enciam,
crema de formatge.

0,80 €

Sobrassada
Pernil dolç i formatge
Formatge
Frankfurt

-Croissant vegetal

1,80 €

Tonyina, enciam, maionesa i ou

-Mini brioix

1,70 €

pernil dolç, formatge i mantega

-Botó de pa de Viena*
-Barreta de pa amb tomàquet*
-Barreta de pa integral*
-Barreta de pa sense gluten*

1,15 €
1,70 €
1,75 €
2,25 €

-Barreta de pernil ibèric
-Barreta integral de pernil ibèric

2,20 €
2,20 €

-Mini xapata*
-Mini xapata de pernil ibèric

PORCIONS DE PASTISSOS

3,30 €

-Sacher (xocolata i melmelada albercoc)
-Sara (mantega i ametlla)
-Red Velvet (crema de formatge)
-Tiramisú (cafè i mascarpone)
-Tartaleta de fruita fresca amb crema
-Carrot Cake amb crema de formatge

1,60 €
1,95 €
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PLATES PREPARADES AL TALL

Pasta de full dolça
49 €/Kg
Comanda mínima 1 kg (aprox. 50 unitats).

PRODUCTES DOLÇOS
-Coca de Montserrat (6/8 talls)
-Coca amb crema o cabell (4/6)
-Coca de fruita petita (6/8)
-Coca de fruita gran (12/16)
-Coca de llardons (4/5)
-Coca farcida crema cremada (3/4)

2,20 €
2,20 €
3,80 €
6,95 €
2,80 €
2,80 €

2,85 €

(3/4 porcions)

Pernil dolç i formatge
Pernil serrà i formatge
-Entrepà gran de xapata*

2,95 €
3,25 €
3,40 €

(4/5 porcions)

Pernil serrà i formatge
-Quiche

Maduixa amb crema
Kiwi
Préssec
Pinya
Cabell d’àngel amb pinyons
Poma amb panses
Crestes de crema
Palmeretes

Pasta de full salada
49 €/Kg
Comanda mínima 1 kg (aprox. 120 unitats).

PRODUCTES SALATS
-Entrepà mitjà barra rústica*

PLATES PREPARADES AL PES

3,75 €
21 €/Kg

Pernil dolç i formatge
Espinacs
Xampinyons

-Truita de patates i ceba

21 €/Kg

-Truita de carbassó

21 €/Kg

Sobrassada
Anxova
Pernil i formatge
Frankfurt i formatge
Bacó
Oliva
Ametlla
Canapès
75 €/Kg
Comanda mínima 1 kg (aprox. 60 unitats).
Mantega amb pernil ibèric, caviar, surimi
o salmó.
Foie gras amb llonganissa, llom ibèric o
xoriç.
Maionesa amb oliva i anxova, espàrrec,
tonyina i ou dur, o carxofa.

Pastes de te
49 €/Kg
Sense comanda mínima (1kg són 60/70).
Bombons variats
68 €/Kg
Sense comanda mínima (1kg són aprox. 75).
Macarons variats
65 €/Kg
Sense comanda mínima (1kg són aprox. 70).

*Pa amb tomàquet, oli d'oliva i pernil serrà, botifarra
blanca, formatge, llonganissa, llom, xoriç ibèric, pernil
dolç.

Vainilla, llima, coco, xocolata, mora,
gerds i rosa, cafè, fruita de la passió.
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