Crta de Besalú a Roses núm 22 - Vilafant (Girona) - T. 972 506 202

PROPOSTES 2022

Snacks...

70,00 €/safata
Safates amb...

xips vegetals, wonton al curri, galetes de parmesà, canyeta de sèsam, cacahuet
garrapinyat i magdalenes d’olives negres
Us aconsellem 1 safata per cada 18 persones.

Aperitius...

55,00 €/safata
Sandvitx de Salmó
Coca de vidre amb foie i codony
Sandvitx de tomàquet confitat i anxova
Cullera amb ravioli de gamba i la seva esència
Piruleta de xocolata, foie i fruits secs
Blini de tonyina
Cada safata conté 6 varietats i 36 unitats d’aperitius.
Us aconsellem 1 safata per cada 6 persones.

Altres…
Safata de pernil Ibèric

50,00 €safata

Safata de pop amb patata

75,00€/safata

Safata d’embotits Ibèrics

65,00 €/safata

Safata de degustació de formatges

50,00 €/safata

Safata de pa de xapata amb tomàquet

25,00 €/safata

Safata de varietat de pans artesans

20,00 €/safata

Us aconsellem 1 safata per cada 12 persones.
Si voleu totes les varietats, us aconsellem que compteu amb menys quantitat.

Safates de sushi

80,00 €/safata
Us aconsellem 1 safata per cada 12 persones

Tastets dolços...
Mini-pastissos i rebosteria variada

70,00 €/safata

Us aconsellem 1 safata per cada 12 persones

Us recomanem que parleu amb nosaltres per orientar-vos en les quantitats
Aquests preus no inclouen el 10 % d’I.V.A / Aquests preus no inclouen el transport

PROPOSTES 2022

Amanides…
De papardelle amb vinagreta de tomàquet, alfàbrega i llagostins

9,50 €/ració

Amb salmó fumat, mango i vinagreta de festucs

7,00 €/ració

De ruccula amb formatge Parmesà i espàrrecs verds

6,00 €/ració

Plats freds…
Roast-beef amb salsa d’Oporto i xampinyons marinats

15,00 €/ració

Carpaccio de salmó amb vinagreta de festucs

9,50 €/ració

Carpaccio de bacallà amb vinagreta de tomàquet i alfàbrega

9,50 €/ració

Carpaccio de tonyina amb vinagreta de tapenade

9,50 €/ració

Plats calents...
Melòs de vedella amb foie

12,00€/ració

Llata de vedella i bolets

9,00€/ració

Terrina de porc ibèric

10,00€/ració

Rap a la marinera

16,00€/ració

lluç amb olives negres i salsitxes

10,00€/ració

Arròs… Fets a Cuina 22 i per venir a Buscar
Arròs melós de sèpia

12,00€/ració

Arròs de Cabra de Mar

15,00€/ració

Fideuà

7,80€/ració

Pastissos...

9,00 €/ració

Brownie de xocolata amb trufa de xocolata negra
Tatin de poma
Cheese Cake

Us aconsellem que escolliu un sol postres per a tothom

Us recomanem que parleu amb nosaltres per orientar-vos en les quantitats
Aquests preus no inclouen el 10 % d’I.V.A / Aquests preus no inclouen el transport.
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Serveis addicionals...
Mínim 50 persones
Servei de begudes...
Barra de begudes amb Cava, aigües minerals i sucs de fruita

30,00 €/pax

Barra de begudes amb Cava, aigües minerals i refrescs

40,00 €/pax

Barra de begudes amb Cava, vi blanc i negre, aigües minerals i refrescs 50,00 €/pax
Lloguer de material...
Lloguer i muntatge de taules, tovalles, cristalleria, i tot el material necessari
Per a la opció “per picar”

35,00 €/pax

Per a la opció “per bufets”

45 ,00 €/pax

Servei de cambrers i cuiners...

170,00€cambrer

o cuiner
Transport...

60,00€/anar i

tornar per Alt Empordà mès lluny consultar preu.

Nens...

25,00€/nen

Primers a triar
Macarrons bolonyesa, truita de patata, ensaladillla
Segons a triar
Pollastre al forn, pit de pollastre arrebossat, Burguer
Postre a triar
Vaset de xocolata, mus de iogurt o pastís de xocolata

Aquests preus estan subjectes al nombre de comensals i estan considerats per un mínim de 50 persones.
Aquests preus no inclouen el 10% d’I.V.A

