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CÒCTELS 
La celebració d’un còctel sol ser posterior a una reunió 
oficial, presentació, col·loqui, inauguració, etc   
 
El còctel és un aperitiu lleuger, que es realitza a peu dret, 
on el convidats poden moure’s lliurement per l’espai, 
creant un ambient distès que afavoreix les bones relacions 
socials. 
 
La gastronomia d’un còctel consisteix en entreteniments i 
pica-pica, que no requereixen l’ús de utillatge, com plats i 
coberts. Els cambrers circulen entre els assistents oferint 
les safates de gastronomia i beguda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CÒCTEL REFORÇAT 
 

v Cruixents de verdures 
v Macadamies amb roques de Parma 
v Flor de Jabugo amb assortiment de torradetes 
v Broqueta de tomaquet confitat amb carxofa 

baby i reducció de vermut 
v Blini de salmó marinat en oli verge i anet  
v sobre crème fraîche 
v Torradeta de foie amb figues 
v Croquetes artesanes 
v Trilogia de botifarres artesanes: 
v bolets i foie, alfàbrega i formatge, la clàssica 

 
v Assortiment de formatges i fruites 
v Assortiment de mini trufes i brownie 

 
Cava Casanovas Brut  Selecció 

Vi blanc i negre novetats selecció del nostre sumiller 
Aigua mineral , cerveses i refrigeris 

Sucs de fruites 
 

27 € per persona 
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CÒCTEL 1 
Cruixents de verdures 

Macadamies amb roques de Parma 
Assortiment de pasta salada i canapès variats 

 
Cava Casanovas Brut  Selecció 

Aigua mineral , cerveses i refrigeris 
 
 

20 € per persona 

CÒCTEL 2 
Cruixents de verdures 

Macadamies amb roques de Parma 
Assortiment de pasta salada i canapès variats 
Flor de Jabugo amb assortiment de torradetes 

 
Cava Casanovas Brut  Selecció 

Aigua mineral , cerveses i refrigeris 
 

22 € per persona 
 

 

CÒCTEL 3 
Cruixents de verdures 

Macadamies amb roques de Parma 
Flor de Jabugo amb assortiment de torradetes 

Blini de salmó marinat en oli verge i anet sobre crème fraîche 
Torradeta de foie amb figues 

 
Assortiment de formatges i fruites 

 
Cava Casanovas Brut  Selecció 

Vi blanc i negre novetats selecció del nostre sumiller 
Aigua mineral , cerveses i refrigeris 

Sucs de fruites 
 

24 € per persona 
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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 u 

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 2021-2022. Comanda minima 10 pax.  

 

Anna Peig Solano



