
 

Tapes del catering a escollir: (MINIM S’HAN DE DEMANAR 6 UNITATS) 

INCLOU: ENVIAMENT, POSTA A PUNT, I RECOLLIDA POSTERIORMENT

(l’enviament pot supondre un cost depenen a on es demani)

(es poden demanar suggerencies o plats principals) 

Preu per unitat: 

Sense Iva

Xarrup de sopa de tomàquet amb alfàbrega i mozzarella fresca 1,70€

Brava medieval: patata casolana farcida de carn, ceba caramel·litzada i allioli suau 2,50€

Brava Xinvic: patata casolana farcida de syracha (salsa japonesa picant) i salsa d’alvocat, 
cilantre i llima

2,40€

Hort d’hummus de cigrons amb verduretes crudités 1,70€

Hort d’hummus de llentes i menta amb verduretes crudités 1,90€

Mossets de coca del mossen amb carn, ceba caramel·litzada i formatge de cabra (8 unitats) 8,50€

Mossets de coca del mossen amb formatge manxec i anxoves (8 unitats) 9,00€

Mossets de coca del mossen amb escalivada i llom de sardina fumada (8unitats) 9,50€

Taula d’embotts de la comarca (xoriç collaret picant i llonganissa extra de Vic) – 150 grams 10,60€

Taula de pernil Ibèric Los Pedroches – 100 grams 15,50€

Coca de pa del mossen (4 unitats) amb tomàquet de penjar, sal maldon i oli d’oliva verga 
extra 

2,50€

Endivia amb formatge de cabra de Clua, passes, mel i esferes d’oli i cherrys 1,50€

Croqueta de xai mel i canyella 2,05€

Croqueta de gamba a l’ajillo 1,95€

Croqueta de calamarsons 1,95€

Croqueta de pernil ibèric. 1,85

Croqueta de formatge de cabrales 2,05€

Tartar de salmó amb guacamole i torradeta 3,90€

Torradetes de foie micuit amb poma caramel·litzada, balsàmic i gelatna de vi 1,90€



Tira de pollastre arrebossada amb panko i la seva salsa de chilly dolç 1,95€

Mini Burguer de vedella amb ceba caramel·litzada i formatge de cabra 3,10€

Broxeta de pop amb patata babby i mojo picón canari. 2,50 €

Panet japones al vapor amb papada de porc ibèrica, salsa kimchee i poma àcida. 3,50 €

Mini Burguer de vedella amb guacamole, crema de formatge i tomàquet sec 3,50€

Ceviche de corbina salvatge amb alvocat i mango 3.95€

Tataki de tonyina amb sèsam, teriyaki i esferes de wasabi 3,10€

Carpaccio de bou amb foié sobre torradeta i balsàmic 3,00 €

Ostra francesa sorlut amb llima. 3,40 €

Gyoza de llagost al vapor amb esferes d’oli. 2,00 €

Daus de tonyina vermella marinada sobre llima gelada 3,50 €

Steak tartar amb ou de guatlla 3,85 €


