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Serveis de càtering
Aperitius Bàsics 2016

APERITIU BÀSIC Nº1

· Patates xips

· Olives farcides

· Pastetes salades selectes

· Petons de truita de patata i el seu toc de

  ceba

Begudes

· Aigües minerals 

· Refrescos variats

APERITIU BÀSIC Nº2

· Còctel de fruits secs

· Milfulls de sobrassada de Mallorca i duo

  de sèsam

· Xips de verdures amb aroma de mel

· Petons de truita de patata i el seu toc

  de ceba

Begudes

· Aigües minerals 

· Refrescos variats

APERITIU BÀSIC Nº3

· Encenalls de pernil ibèric sobre pa de coca amb tomàquet i oli d'oliva

· Torrada de formatge de cabra i melmelada de tomàquet

· Petons de truita de patata i el seu toc de ceba

· Xips de verdures amb aroma de mel

Begudes

· Aigües minerals 

· Refrescos variats



APERITIU Nº1

· Encenalls de pernil ibèric sobre pa de coca amb tomàquet i oli d'oliva

· Cassoleta amb mousse de formatge Cabrales i crocant d'ametlla

· Cremós de cor de palmera i confitura de fruits vermells

· Cruixent de xistorra i pebrot de Padrón

· Petons de truita de patata i el seu toc de ceba

· Ballotine de salmó fumat

· Barqueta de mousse de tonyina amb gules i

  anet

· Croquetes casolanes de pernil i pollastre

· Broqueta de fruites naturals

Begudes

· Cava Brut Mas d'Anoia

· Aigües minerals

· Sucs de fruites variats/

  refrescos variats

· Vi negre o blanc D.O.

APERITIU Nº2

· Encenalls de pernil ibèric sobre pa de coca amb tomàquet i oli d'oliva

· Cassoleta amb mousse de formatge Cabrales i crocant d'ametlla

· Cremós de cor de palmera i confitura de fruits vermells

· Cruixent de xistorra i pebrot de Padrón

· Petons de truita de patata i el seu toc de ceba

· Mini amanida de mesclum, formatge feta i fruits secs

· Cullera de llagostins i juliana de verduretes

· Croquetes casolanes de pernil i pollastre

· Assortiment de mini crestes Universitas

· Broqueta de fruites naturals

Begudes

· Cava Brut Mas d'Anoia

· Aigües minerals

· Sucs de fruites variats/refrescos variats

· Vi negre o blanc D.O.
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APERITIU Nº3

· Encenalls de pernil ibèric sobre pa de coca amb tomàquet i oli d'oliva

· Cassoleta amb mousse de formatge Cabrales i crocant d'ametlla

· Cremós de cor de palmera i confitura de fruits vermells

· Cruixent de xistorra i pebrot de Padrón

· Petons de truita de patata i el seu toc de ceba

· Mini amanida de mesclum, formatge feta i fruits secs

· Cullera de llagostins i juliana de verduretes

· Torrada de verduretes amb anxoves

· Milfulls de sobrassada de Mallorca i duo de sèsam

· Croquetes casolanes de pernil i pollastre

· Assortiment de mini crestes Universitas

· Broqueta de fruites naturals

Begudes

· Cava Brut Mas d'Anoia

· Aigües minerals

· Sucs de fruites variats/

  refrescos variats

· Vi negre o blanc D.O.
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APERITIU Nº4

· Encenalls de pernil ibèric sobre pa de coca amb tomàquet i oli d'oliva

· Cassoleta amb mousse de formatge Cabrales i crocant d'ametlla

· Cremós de cor de palmera i confitura de fruits vermells

· Cruixent de xistorra i pebrot de Padrón

· Petons de truita de patata i el seu toc de ceba

· Pop a la gallega amb pebre vermell de La Vera

· Mini amanida de mesclum, formatge feta i fruits secs

· Cullera de llagostins i juliana de verduretes

· Torrada de verduretes amb anxoves

· Milfulls de sobrassada de Mallorca i duo de sèsam

· Barqueta de formatge Brie i cruixent d'ibèric

· Croquetes casolanes a l'estil del nostre xef

· Gamba arrebossada amb cruixent de patata

· Mini hamburgueses de vedella al gust

· Broqueta de fruites naturals

Begudes

· Cava Brut Mas d'Anoia

· Aigües minerals

· Sucs de fruites variats/

  refrescos variats

· Vi negre o blanc D.O.
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APERITIU VEGETARIÀ

· Cor de carxofa farcit de juliana de verduretes

· Wok de verduretes de temporada amb brots de soia i sèsam

· Coca d'escalivada

· Torradeta d'espàrrecs de marge amb pebrots del piquillo

· Crostini d'alvocat i allioli de codony gratinat

· Xopet de suc de tomàquet i tija d'api

· Tàrtar de carbassó amb blat de moro torrat i pesto

· Faixetes d'espinacs amb pinyons

· Xopet d'humus i guacamole amb cracker de sèsam

· Fideuà de verduretes amb allioli negat

· Broqueta de fruites naturals

Begudes

· Cava Brut Mas d'Anoia

· Aigües minerals

· Sucs de fruites variades/

  refrescos variats

· Vi negre o blanc D.O.
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SUGGERIMENTS UNIVERSITAS OPCIONALS

· Sticks de papaia

· Sticks de pinya, síndria, meló

· Broqueta de fruita

· Broqueta de verdures tricolor

· Sticks de pebrot vermell

· Sticks de carbassó

· Sticks de api

· Sticks de pastanaga

· Musli variat

· Poma

· Iogurt
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