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COFFEE BREAKS 
 
Una pausa, en les vostres reunions de  treball o conferències, 

ajudarà al cos a funcionar amb més efectivitat o simplement, 

reprendre les tasques amb millor ànim. 

 

El coffee break tarda ens ajudarà a repartir l’energia 

i els nutrients necessaris al llarg del dia, 

mantenint-nos efectius fins l’hora de sopar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per un coffee break més complet 

 

▪ Peça de pasta de forn extra 1,00 €/pax 

▪ Entrepanet extra 1.80 €/pax 

▪ Broqueta de 5 fruites  2,00 €/pax 

▪ Bol de fruites amb suc de mango 2,50 €/pax 

▪ Refrigeris amb gas 1,50 €/pax 

▪ Servei d’aigües per ponents (ampolla 50 cl i copa de vidre) 

1,50 €/pax 

 

 

Mini pastes de forn 

 

▪ Mini croissant i/ó de 

xocolata 

▪ Mini de crema 

▪ Mini ensaimada 

▪ Mini brownie de xocolata 

▪ Mini cake 

▪ Mini danesa de canyella 

▪ Mini pasta de full amb 

poma 

▪ Mini pasta de full amb 

cabell d’àngel 

▪ Mini pasta de full amb 

gerds 

▪ Mini muffins 

 

* eventualment anem 

introduint nous elements 

dolços 

 

Mini entrepanets  

 

▪ Pernil ibèric 

▪ Pernil york 

▪ Formatge tendre baix en 

greix 

▪ Formatge manxego 

▪ Llonganissa ibèrica 

▪ Gall dindi 

▪ Fuet artesà 

▪ Bull blanc artesà 

▪ Llom ibèric 

▪ Truita de patata 

▪ Vegetal amb tonyina 

▪ Formatge fresc i salmó 

▪ Formatge fresc i verduretes 

grill 

 

* els entrepanets es servirán en 

diferents tipus de pa 

 i segons disponibilitat 

mailto:catering@casanovascatering.com
http://www.casanovascatering.com/


c/ Calàbria, 113 (botiga) 
08015 Barcelona 
34 93 423 65 08 

catering@casanovascatering.com 
www.casanovascatering.com 

coffee dolç 1 
 

 1 peça de  

 pasta de forn 

 

Cafè Nespresso, Tes i infusions, Sucs de fruites, 

Batut de cacao i Aigua mineral 

 

Preu per persona 10.00 € 

 

coffee salat 1 
 

1 mini 

 entrepa 

 

Cafè Nespresso, Tes i infusions, Sucs de fruites, 

Batut de cacao i Aigua mineral 

 

Preu per persona 11.00 € 

 

coffee combinat 1 
 

1 peça de pasta de forn 

1 entrepanet 

 

Cafè Nespresso, Tes i infusions, Sucs de fruites, 

Batut de cacao i Aigua mineral 

 

Preu per persona 12,00 € 

 

 

coffee dolç 2 
 

2 peça de  

pasta de forn 

 

Cafè Nespresso, Tes i infusions, Sucs de 

fruites, Batut de cacao i Aigua mineral 

 

Preu per persona 11.00 € 

 

 

 coffee salat 2  
 

2 mini  

entrepanets 

 

Cafè Nespresso, Tes i infusions, Sucs de fruites, 

Batut de cacao i Aigua mineral 

 

Preu per  persona 12.00 € 

 

coffee combinat 2 
 

2 peça de pasta de forn 

2 entrepanets 

 

Cafè Nespresso, Tes i infusions, Sucs de fruites, 

Batut de cacao i Aigua mineral 

 

Preu per persona 13.00 € 

 

 

coffee dolç 3 
 

3  peces de pasta de forn 

 

 

Cafè Nespresso, Tes i infusions, Sucs de 

fruites, Batut de cacao i Aigua mineral 

 

Preu per persona 12.00 € 

 

coffee salat 3 
 

3  entrepanets 

 

 

Cafè Nespresso, Tes i infusions, Sucs de fruites, 

Batut de cacao i Aigua mineral 

 

Preu per persona 13.00 € 

 

coffee combinat 3 
 

2 peça de pasta de forn 

2 entrepanets 

1 broqueta de fruita 
 

Cafè Nespresso, Tes i infusions, Sucs de fruites, 

Batut de cacao i Aigua mineral 
 

Preu per persona 14,00 € 

mailto:catering@casanovascatering.com
http://www.casanovascatering.com/


c/ Calàbria, 113 (botiga) 
08015 Barcelona 
34 93 423 65 08 

catering@casanovascatering.com 
www.casanovascatering.com 

 

Coffee saludable  

 
❖ 1 Entrepanet de cereals amb formatge 

❖ baix en greix, amb tomàquet I oli verge 1Entrepanet de 

cereals de pernil ibèric, 

❖ amb tomàquet I oli verge 

❖ 1 Broqueta de 5 fruites 

❖ 1 Iogurt natural amb muesli i fruits del bosc 

❖ Smoothies 100% fruita natural 

 

Cafè Nespresso, Tes i infusions, 

 Aigua mineral normal i amb gas 

 

Preu per persona 18,00 € 

 

  

Coffee tarda 1 
 

❖ Assortiment pastes de te i xocolates 

❖ en diferents formes i textures 

 

 

Cafè Nespresso, Tes i infusions,  

Sucs de fruites, Batut de cacao i Aigua mineral 

 

Preu per persona 10,00 € 

 

Coffee líquid 

 
❖ Cafè Nespresso 

❖ Tes i infusions 

❖ Sucs de fruites 

❖ Batut de cacao 

❖ Aigua mineral 

❖ Aigua mineral amb gas 

 

Preu per persona 8,00 € 

 

Coffee tarda 2 
 

❖ Assortiment pastes de te i xocolates en diferents 

formes i textures 

❖ Broqueta de fruita 

 

Cafè Nespresso, Tes i infusions, Sucs de fruites, Batut de 

cacao i Aigua mineral 

 

Preu per persona 11.00 € 
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COFFEE BREAK 

PREMIUM 
 

❖ 1 Mini croissant de formatge 

fres, salmó i anet 

❖ 1 Mini ensaimada amb 

sobrassada de Mallorca 

❖ 2 Mini entrepans 

 

Café Nespresso, Tés i  infusions, 

smoothies y aigua mineral 

 

Preu per persona 18,00€ 
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           OBSERVACIONS DEL SERVEI 
 

 

 El material i utillatge necessaris, com taules de recolzament i barra queden inclosos.  

Si necessiteu quelcom (separadors, cadires, faristols, guarda-roba etc) consulteu-nos el preu de 

lloguer. 

 Els muntatges amb termos o cafetera expresso, segons com convingui. 

 Els coffee breaks que superin els 30 comensals es podrà variar el tipus de pasta o entrepanets, 

mantenint la quantitat de peces del coffee escollit. 

 Transport, muntatge i recollida mínim a Barcelona 75 €. Per esdeveniments que superin els 100 

comensals o altres destinacions, consultar cotitzacions. 

 Servei de cambrers: 125 € (1/25 pax). Servei mínim de 4 hores, entre montatge, servei i 

desmontatge, l’hora addicional es facturarà a raó de 30 euros.  

Recomanem el servei de cambrers quan l’acte superi els 25 comensals.  Si el mateix dia hi ha més 

d’un acte o servei, es cotitzarà globalment el servei de transport i cambrers.  

 Consultar preus per a esdeveniments que superin els 100 comensals. 

 Hi ha elements de lunch que poden variar segons temporada, així com constantment anem 

introduint novetats. 

 En cas de requerir servei de banquet, dinars de treball o bufet, sol·liciteu-nos el catàleg específic. 

 Els preus no inclouen IVA. Preus vàlids durant el 2020. Comanda minima 10 pax 
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