SERVEIS
de
CÀTERING
[especial rodatges i sessions]

~ 2020 ~

Càterings per rodatges de cinema i
publicitat, sessions fotogràfiques i de
televisió.
Menús complets amb un muntatge
senzill, i per a que no us falti de res
durant la sessió o dia de treball.

esmorzar

manteniment esmorzar

manteniment berenar

Assortiment mini pastes de forn
Assortiment mini entrepans

Snacks salats
Mini broqueta de fruita

Brownie de xocolata
Snacks salats

Cafè Nespresso, Tes i infusions, Sucs de
fruites, Batut de cacao i Aigua mineral

Reposició de Cafè Nespresso, Tes i infusions i Aigua
mineral
Refrigeris

Reposició de Cafè Nespresso, Tes i infusions
i Aigua mineral
Refrigeris

Preu per persona 6.00 €

Preu per persona 6.00 €

dinar / sopar fred

dinar / sopar calent

observacions

Crema o Sopa de temporada (V)
Amanida verda
Amanida de pasta amb verduretes brasejades i
salsa de pesto (V)
Focaccia de salmó, espinacs i formatge
Mini pita d’hummus amb broqueta de pollastre
especiat
Croquetes artesanes
Truita de patates (V)
Quiche de bolets (V)

Crema o Sopa de temporada
Amanida verda (V)
Amanida de pasta amb verduretes brasejades i salsa
de pesto (V)
Croquetes artesanes
Truita de patates (V)
Degustació de cigrons saltejats
amb espinacs i picada d’ametlles (V)
Degustació de fricandó de l’àvia amb arròs per
acompanyar

Transport, muntatge i logística segons
localització. Mínim 50 €

Buffet de peces de fruita de temporada
Iogurt

Buffet de peces de fruita de temporada
Iogurt

Els menús inclouen
material i menatge d’un sol ús

Aigua mineral, refrigeris i cerveses

Aigua mineral, refrigeris i cerveses

Preu per persona 19.00 €

Preu per persona 19.00 €

Staff d’assistència al buffet 25 €/h, servei
mínim de 4 hores.

Preu per persona 10.00 €

Cada servei te un preu, en cas de ser més
d’un servei al dia i més d’un dia de
contractació, consulteu-nos cotització. Les
opcions de dinar/sopar variaran en cas de
contractar més d’un dia de servei.
Mínim 10 pax

Els preus no incluen IVA

