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BENVINGUDA 
a compartir

Assortiment d’ibèrics
Pernil salat bodega
Assortiment fortmatges
Pà de pagès amb tomàquet
Assortit de canapès
Delicies pasta de full

ENTRANT
individual

Cullereta d’esqueixada de bacallà
Cullereta de bombó de formatge de cabra embolicat amb carpacció de vedella i 
encenall de parmesà
Cullereta amb gelatina de gerds i crema de formatge suau
Plateret de remenat amb favetes baby confitades
Plateret de embolcall de salmó i crema d’albergínia
Xarrup d’emulsió de poma i codonyat amb formatge de cabra i ametlla
Xarrup tricolor de gamba amb parmentier de patata

PRIMER PLAT

Canelons freds de marisc acompanyat amb llagosti
Entremès mar i muntanya, d’embotits amb caneló de marisc
Canelons de marisc i bolets, embotats amb pasta wanton, i una culis de ceps i gratinats amb 
parmesà
Raviolis d’alberginia farcida amb sipia i bolets, xips de fideus xinesos i enciams de color i 
vinagreta de maduixa
Alberginia farcida de carn de porc amb aroma de Rocafort u gratinat al forn

ENTRANT o PRIMER PLAT?
tria la teva opció

O
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Mil fulls de vedella i fruites de la terra
intercalada amb làmines fines i la seva bresa, acompanyada amb assortiment de bolets i salsa de cireres

Cuixa d’anec confitada
confit d’anec salsa de citrics, pera caramel·litzada i bolets de temporada

Timbals de salmó i llenguat
amb llagostins i salsa de pinya

Tornador de xai farcit de bolets
tornador d’espatlla de xai farcida de bolets, acompanyat de fruits secs caramel·litzats, gratinat de patata amb ceps

TRIA
R-N

E U
N

(un plat per tots)

Lingot de xai a baixa temperatura
amb gratem de carabassó amb verduretes i salsa de mel i romaní (increment 4€)

Ternasco al porto
acompanyat amb la seva salsa, niu de patata, farcit de poma, ceba caramel·litzada i bolets de temporada 

(increment 4€)

Filet de vedella al vi
amb reducció Pedro Jimenes, escalunyes confitades i mil fulls d’alberginia al rocafort (increment 8€)

Melos de vedella confitada
pasta bri a la seva salsa i culis de cirera, acompanyat amb patata farcida de confit de ceba, poma i bolets de tempo-

rada (increment 3€)

Cabrit al forn
a les herbes de patata i ceba caramel·litzada (increment 8€)

Farcell de rap i llagostins
farcell cruixent farcit de rap, llagostins i bolets acompanyat amb llagostins a les dues sales (increment 4€)

Suprema de salmó al cava
amb llagostins i espàrrecs blandès (increment 4€)

A
M

B SU
PLEM

EN
T

PLAT PRINCIPAL

POSTRES I BODEGA

POSTRES

Pastís Sant Marcos nata crema torrada
Pastís tres xocolates

BODEGA

Vi negre Nuviana
Vi Blanc Nuviana
Cava Rojer de Nuria. brut
Cafés i licors digestius, pà
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EL SERVEI INTEGRAL ES COMPON AMB LA 
SUMA DELS APARTATS SEGÜENTS

MENJAR
(Benvinguda + 1er plat + 2n plat + postre)

SERVEIS
Bodega, cafès, licors digestius
Vaixella, coberteria, estovalles

MUNTATGE I SERVEI DE CAMBRE
(a partir de 30 persones)

PREU TOTAL
minim 30 persones

MUNTATGE I SERVEI DE CAMBRE
(menys  de 30 persones)

PREU TOTAL
menys de 30 persones

A CONSULTAR
> 

30
< 

30

COBERTERIA I VAIXELLA
Coberteria, vaixella, cristalleria 
Estovalles i tovallons DuniCel Luxe

TRANSPORT
fins a 30km inclós al preu
A partir de 30km 0.60€ anada i tornada pels  números de viatges que s’han de realitzar

TAULES I CADIRES
opcional, no inclós al preu

INFORMACIÓ ADICIONAL

Cadira 
(garrotxa o fusta lacada nogal)
Funda per cadira
Coixi cadira
Taula rodona 8 o 10 pax
Taula rectangular 6 paxEX

TR
ES

SERVEIS EXTRES
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MENÚ INFANTIL

PRIMER PLAT
(triar un)

Macarrons casolans
Canelons de la padrina

SEGÓN PLAT
(triar un)
 
Escalopa arrebossada amb patates xips
Cuixa de pollastre amb patates xips

POSTRE

Tarrina nata xocolata

Refresc, pà i coberts 

EL SERVEI INTEGRAL ES COMPON DELS 
APARTATS  SEGÜENTS

MENÚ INFANTIL APAT
(1er plat + 2n plat + postre)

SERVEIS
Parament
Servei

PREU TOTAL

A CONSULTAR
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MENÚ FAMILIAR DEGUSTACIÓ
amb parament de taula

APERITIU
a compartir

Assortiment d’ibèrics
Assortiment de formatges
Pernil salat bodega
Pa de vidre Mossen Cinto  amb tomàquet
Canapès assortits
Cake Pops
Piruletes de formatge

ASSORTIMENT DE COQUES
VARIADES
a compartir

Coca amb ceva i poma caramel·litzada 
amb pernil i formatge
Coca de roquafort i anous
Coca d’escalivada i llangonissa
Coca de carabassó

DEGUSTACIÓ CUINA D’AUTO SERVEI INDIVIDUAL (per persona)
per triar-ne 6 aperitius

       Cullereta d’esqueixada de bacallà
       Cullereta de bombó de formatge de cabra embolicat amb carpacció de vedella i 
       encnall de parmesà
       Cullereta amb gelatina de gerds i crema de formatge suau, foa i formatge brie
       Plateret de remenat amb favetes baby confitades
       Plateret de embolcall de salmó i crema d’albergínia
       Xarrup d’emulsió de poma i codonyat amb formatge de cabra i ametlla
       Xarrup tricolor de gamba amb parmentier de patata
       Plateret de tartaleta cruixent de pernil amb crema d’espinacs i pinyons sobre un llit d’enciams i   
       guarnit amb pols de caramel
       Reducció de Pedro Jimenez, compota de poma i bombó de foia amb crocant.
       Ravioli d’albergínia farcida d’encenalls de sèpia confitada i escalivada.
       Carpaccio de pop amb escuma de patata i romesco.
       Rotllet de cabdell farcit amb salmó i roquefort amb vinagreta de codonyac

APERITIU CALENT

Calamars a l’andalusa
Kroquetons assortit amb joc de salses
Pinxos planxa Yaquitori ”de pollastre”
Piruletes de llangostí
Fideuda de marisc

POSTRES

Pastís Sant Marcos nata rovell
Pastís tres xocolates

BODEGA

Vi negre Nuviana
Vi Blanc Nuviana
Cava Rojer de Nuria. brut
Pa artis mediterrani
Cafés i licors digestius

POSTRES I BODEGA
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EL SERVEI INTEGRAL ES COMPON AMB LA 
SUMA DELS APARTATS SEGÜENTS

MENJAR
(Aperitiu + Cuina d’Autor + Aperitiu Calent + Postre)

SERVEIS
Bodega, cafès, licors digestius
Vaixella, coberteria, estovalles

MUNTATGE I SERVEI DE CAMBRE
(a partir de 30 persones)

PREU TOTAL
minim 30 persones

MUNTATGE I SERVEI DE CAMBRE
(menys  de 30 persones)

PREU TOTAL
menys de 30 persones

A CONSULTAR

> 
30

< 
30

TRANSPORT
fins a 30km inclós al preu
A partir de 30km 0.60€ anada i tornada pels  números de viatges que s’han de realitzar

TAULES I CADIRES
opcional, no inclós al preu

INFORMACIÓ ADICIONAL
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MENÚ PER COMPARTIR
amb parament de taula

BENVINGUDA RECEPCIÓ A TAULA

Xupaxups cake pops (sobrassada i xocolata)
Xupaxups cake pops (raim, formatge de cabra i panís)
Xupaxups cake pops (oliva, philadelphia i fruits secs)
Cistella cruixent de gules, enciams, pernil i pinyons
Gotets d’hummus de cigrons amb dips de pastanaga
Gotets d’hummus amb broixeta de bufala i xerrís

SINFONIA DE XARRUS
per compartir (3 unitats per persona)

Crema de pebrot amb parmentier de patata i pinxo de pop
Tàrtar salmó i encortits amb crema de guacamole i salmó fumat
Crema de gorgonzola i torpedo de gamba en panco
Combinat de pernil, bolets i favetes confitades coronat amb gules al ajillo
Reducció de Pedro Jimenez, compota de poma i bombó de foia amb crocant d’ametlla

ENFILATS VARIATS MONTADITOS (3 un/ adult)

De truita de patata i espinacs
De mousse de salmó
De pop i patata
De cranc
D’escalivada i anxoves
Remenat amb bolets i albergínia escalivada amb xips de sépia
Botifarra, poma i ceba caramel·litzada

ASSORTIMENT DE MINI WRAPS I
CONOS CRUIXENTS

Orellanes i tonyina
Brandada
Pesto i guacamole

POSTRES
per compartir

Mini pasta de full nata
Mini pasta de full crema i fruita primavera
Mini pinxos de fruita assortida
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EL SERVEI INTEGRAL ES COMPON AMB LA 
SUMA DELS APARTATS SEGÜENTS

MENJAR
(Benvinguda + Sinfonia de Xarrus + Montaditos + Mini wraps i conos+ Postre)

SERVEIS
Bodega, cafès, licors digestius
Vaixella, coberteria, estovalles

MUNTATGE I SERVEI DE CAMBRE
(a partir de 30 persones)

PREU TOTAL
minim 30 persones

MUNTATGE I SERVEI DE CAMBRE
(menys  de 30 persones)

PREU TOTAL
menys de 30 persones

A CONSULTAR
> 

30
< 

30

INFORMACIÓ ADICIONAL

TRANSPORT
fins a 30km inclós al preu
A partir de 30km 0.60€ anada i tornada pels  
números de viatges que s’han de realitzar

TAULES I CADIRES
opcional, no inclós al preu

EXTRES OPCIONALS

BENVINGUDA RECEPCIÓ (bufet)

Xupaxup Cake pops: oliva, philadelphia i fruits secs
Xupaxup Cake pops: sobressada i xocolata
Xupaxup Cake pops: raim, formatge de cabra i panis
Assortit de canapès
Snacks xips barreja exòtica: yuca, banana, patata negra

BUFET OPEN BAR

Cóctel de cava i fruites
Refrescos variats
Vins i cerveses

SESSIÓ DE MINI GIN TÒNICS

Gin, whisky, vodka
Tòniques i coca coles 1L
Servit amb gel piler vas FLA un sol ús
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BUFET OPEN BAR

Cóctel de cava i fruites
Refrescos variats
Vins i cerveses
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APERITIU VARIAT BUFET

Assortimet d’ibèrics
Pernil salat
Assortiment formatges
Pa de pàges amb tomàquet
Canapès assortits
Delicies pasta de full

APERITIU CUINA D’AUTOR
* es pot personalitzar al vostre gust

Cullereta d’esqueixada de bacallà
Cullereta amb gelatina de gerds i crema de formatge suau
Cullereta de gelatina de caviar i crema d’avellana
Cullereta de bombó de formatge de cabra embolicat amb carpaccio de vedella
Plateret de remenat de favetes baby confitades
Plateret de embolcall de salmó i crema d’albergínia
Plateret de tartaleta cruixent de pernil amb crema d’espinacs i pinyons sobre un llit d’enciams
i guarnit amb pols de caramel
Xupito de codonyat, formstge de cabra i ametlla

Postres pasta de full nata
Postres pasta de full crema i
fruita primavera
Pinxos de fruita assortida

Pastís pastisseria Taller
Col·lecció 2020

PO
ST

RE
S

TR
IA

R-
N

E 
U

N
A

APERITIU FAMILIAR BUFET BÀSIC
(APERITIU SNACK + CUINA D’AUTOR)

 sense parament de taula

COQUES

Coca escalivada
Coca d’espinacs

OPCIÓ 1 OPCIÓ 2

POSTRES 
per triar-ne una opció

O
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F2.1

EL SERVEI INTEGRAL ES COMPON AMB LA 
SUMA DELS APARTATS SEGÜENTS

MENJAR
(Aperitiu + Coques + Cuina d’Autor + Postre)

SERVEIS
Bodega i refrescos, cafès i licors digestius
Material taula (un sol ús)

MUNTATGE I SERVEI DE CAMBRE
(a partir de 30 persones)

PREU TOTAL
minim 30 persones

MUNTATGE I SERVEI DE CAMBRE
(menys  de 30 persones)

PREU TOTAL
menys de 30 persones

A CONSULTAR

> 
30

< 
30

INFORMACIÓ ADICIONAL

TRANSPORT
+ 100€

TAULES I CADIRES
a consultar

EXTRES OPCIONALS

Cava extra brut Jaume Serra     1€ / adult
Cava extra brut Vinya els Vilars    2€ / adult

Cambre extra     150€
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SINFONIA DE XARRUS
3 ud per persona

Crema de perot amb parmentier de patata i pinxo de pop
Tartar de salmó i encortits amb crema de guacamole i salmó fumat
Crema de gorgonzola i torpedo de gamba en panco
Convinat de pernil, bolets, favetes confitades coronat amb gules al ajillo

APERITIU FAMILIAR BUFET LUXE CALENT
(APERITIU SNACK + CUINA D’AUTOR) 

Bufet, sense parament de taula

APERITIU VARIAT BUFET

Pernil salat bodega
Assortiment formatges
Pa de vidre Mossen Cinto  amb tomàquet
Canapès assortits
Cullereta d’esqueixada de bacallà
Carpatxo de vedella
Plateret de remenat de favetes baby confitades
Plateret de embolcall de salmó i crema d’albergínia

COQUES VARIADES

Coca amb ceva caramel·litzada i pernil
Coca de rocafort, anous i espinacs 
Coca d’escalivada i llangonissa
Coca de carabasso
Coca de ceva empebrada

BUFET DE POSTRES

Postres pasta de  full nata
Postres pasta de full crema i fruita primavera
Bombó de pa amb xocolata
Moni dónuts
Gominoles assortides
Brownie de xocolata
Reposteria 

APERITIU CALENT

Patates braves
Calamars a l’andalusa
Kroquetons assortit amb joc de salses
Pinxos planxa Yaquitori “de pollastre
Piruletes de llangosti
 Fideuada de marisc

F2.2
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BUFET DE POSTRES

Postres pasta de  full nata
Postres pasta de full crema i fruita primavera
Bombó de pa amb xocolata
Moni dónuts
Gominoles assortides
Brownie de xocolata
Reposteria 

F2.2

EL SERVEI INTEGRAL ES COMPON AMB LA 
SUMA DELS APARTATS SEGÜENTS

MENJAR
(Sinofnia de Xarrus + Aperitiu variat + Coques + Aperitiu Calent + Bufet de postres)

SERVEIS
Open Bar
(refrescos, cerveses, vins i cava)

Café i licors digestius

Material taula (un sol ús)

MUNTATGE I SERVEI DE CAMBRE
(a partir de 30 persones)

PREU TOTAL
minim 30 persones

MUNTATGE I SERVEI DE CAMBRE
(menys  de 30 persones)

PREU TOTAL
menys de 30 persones

25€ / adult

5 € / adult

2€ / adult

4 € / adult

8 € / adult

44€ / adult (individual)

240€ LOT (colectiu total)

36€ / adult (individual)
+ 240€ (muntatge i servei)

> 
30

< 
30

INFORMACIÓ ADICIONAL

TRANSPORT
a consultar

TAULES I CADIRES
a consultar

EXTRES OPCIONALS

Cava extra brut Jaume Serra     1€ / adult
Cava extra brut Vinya els Vilars    2€ / adult

Cambre extra     150€

16 17



F2.3

APERITIU VARIAT BUFET
preu a consultar

Assortimet d’ibèrics
Pernil salat
Assortiment formatges
Pa de pàges amb tomàquet
Canapès assortits
Delicies pasta de full
Coca de recapte

ENFILATS VARIATS MONTADITOS (3 un)
preu a consultar

De truita de patata i espinacs
De mousse de salmó
De pop i patata
De cranc
D’escalivada i anxoves
Remenat amb bolets i albergínia escalivada amb xips de sépia
Botifarra, poma i ceba caramel·litzada

COQUES VARIADES
preu a consultar

Coca amb ceva caramel·litzada i pernil
Coca de rocafort i anous
Coca d’escalivada i llangonissa
Coca de carabassó

MINI ENTREPÀ ASSORTIT (2un)
preu a consultar
Xapata tomàquet pernil
Mini bola formatge, pernil dolç
Mafra ceba (xiroço, saltxitxó)
Panet olivada (palet de cranc, enciams, pastanaga, oli de mel)
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MINI ENTREPÀ ASSORTIT (2un)
preu a consultar
Xapata tomàquet pernil
Mini bola formatge, pernil dolç
Mafra ceba (xiroço, saltxitxó)
Panet olivada (palet de cranc, enciams, pastanaga, oli de mel)

F2.3

APERITIU CALENT  
preu a consultar

Fideuada de marisc
Arroz negre

APERITIU CALENT +
preu a consultar

Patates braves
Mini croquetes de ceps
Pinxos planxa Yaquitori “de pollastre
Piruletes de llangosti

APERITIU CALENT PREMIUM 

Fusta pop gallec    preu a consultar
1 ració / 4 persones 

Caragols    preu a consultar
1 ració / 4 persones

Tac de filet amb poma    preu a consultar
1 ració / 4 persones

APERITIU CUINA D’AUTOR +
preus a consultar

Cullereta d’esqueixada de bacallà    
Cullereta amb gelatina de gerds i crema de formatge suau  
Cullereta de gelatina de caviar i crema d’avellana  
Cullereta de bombó de formatge de cabra embolicat amb 
carpaccio de vedella   
Plateret de remenat de favetes baby confitades    
Tartaleta cruixent de pernil amb crema d’espinacs, pinyons
sobre un llit d’enciams i guarnit amb pols de caramel    
Xupito de codonyat, formstge de cabra i ametlla   
Plateret de embolcall de salmó i crema d’albergínia    
Xarrup tricolor de gamba amb parmentier de patata    
Cabdells amb rocafort    
Xarrup tricolor de gamba amb parmentier de patata    
Sopa de Meló   
Brotxeta antxova i patata romesco    
Dau de Salmó    
Gaspatxo de cireres   
Ravioli de foa i crema ceps    
Crema de ceps amb oli de tofóna   
Brotxeta de rap i llagostí    
Brotxeta de mango i llamantol  

POSTRES
preu a consultar

Postres pasta de full nata
Postres pasta de full crema i fruita primavera
Pinxos de fruita assortida

Massini planxa   
preu a consultar

BUFET POSTRES
preu a consultar
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PACK CELLER EXTRA

Vi Vilars Quim, Blanc (D.O. C. del Segre)
Vi Mas Blanc i Jove, Petit Saó, Negre (Costers del Segre)
Vi Castell D’Or, Flama d’Or, blanc (D.O. Catalunya)
Vi Cercavins, Guillamina, Blanc (D.O. Costers del Segre)
Vi Olivera, De Sere, Blanc (D.O. Costers del Segre)
Vi Olivera, Mi Senyora, Blanc, L’Espluga de Francoli
Vi Rende Masdeu, Blanc,  L’Espluga de Francoli
Vi Reventos Perfum, Blanc (D.O. Penedés)
Vi Petit Saó, Blanc, sense cirança (Costers del Segre)

Vi Raimat, Abadia, 6*, negre (Costers del Segre)
Vi Mas Blanc i Jove, Petit Saó, Negre (Costers del Segre)
Vi Catalinia, Petit Catania, Negre Eco (D.O. Conca de Ba)
Vi Cercavins, Bru de Verdu, Negre (D.O. Costers del Segre)
Vi Matallonga, Banya Negre
Vi Rende Masdeu, Negre, L’Espluga de Francoli
Vi Tomas Cusine, Viloseli, Negre (D.O. Costers del Segre)

Cava Raimat, Chardonnay Chal·lelo Brut Nature
Cava Codorniu Prima Vinyes Banc de Blancs
Cava Analec Brut Nature 18 mesos

preu a consultar

BARRA LLIURE
Primeres 2 hores
3a hora
4a hora

RESSOPÓ
Assortiment de mini entrepans 
De xapata, mini donuts, 
Mini darling de xocolata
Assortiment de fruita al tall

RESSOPÓ EXTRA
Mini entrepà de pernil ibèric
Trufes gelades, macarons

preus a consultar

F2
.3

20



preus a consultar

PACK CELLER PREMIUM

Vi Ca N’Estruc, XareHo, blanc (D.O. Catalunya)
Vi Castell del Remei, Oda, blanc (D.O. Costers del Segre)
Vi Gramona Gesami, blanc (D.O. Penedés)
Vi Matallonga, Escorça, blanc
Vi Reventos, Silensis, blanc (D.O. Conca del riu Anoia)

Vi C. De la cara del nord Vimbodi, negre ( D.O. C. de Barberà)
Vi Can Dez Mas, Idoia, negre (D.O. Catalunya)
Vi Clos Pos, Alges, negre (D.O. Costers del Segre)
Vi Lan Criansa, negre, 14 mesos (D.O. Rioja)
Vi Lan Gran Reserva, negre, 24 mesos (D.O. Rioja)
Vi Mas Blanc i Jove, Petit Sao, negre (D.O. Ribera del Duero)
Vi Vilars Gerard
Vi Vilars Leix
Vi Vilars Rosat
Vi Vilars T. Lluna 09

preu a consultar

Taules i cadires (sèrie paper)
Taules i cadires funda (sèrie blanca)

preu a consultar
preu a consultar

F2.3

PARAMENT BUFET

Estovalles (Celulosa Dunicel Luxe)
Copes Vi
Copes Cava
Vas tub refresc
Safates, plats i material bufet (un sol ús)

inclós al preu

INFORMACIÓ ADICIONAL
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http://cuinaaraceli.com
http://www.idinity.net

