
    

PROPOSTES D APERITIU 2008

   

Client :  
Persona de contacte:  
A/e:  
Tel.:  
Enviat:  
Confirmació: 

  

Data:  
Lloc: 
Pax:  
Horari:  
Parament : compostable i biodegradable 
Personal: sí  
Mobiliari: sí ( dobles tovalles de roba) 
Tipus: bufet servit 
Transport: sí 
Forma de pagament:    

Bàsic  

 

Aigua mineral 

 

Sucs de fruita ecològics 

 

Cava   

Preu per persona amb Azimut ecològic Brut Nature :  
Preu per persona amb Oriol Rosell Brut Nature :  
Preu per persona amb Parxet Brut Nature :  
Preu per persona amb Recaredo Brut Nature :    

Aperitiu A  

 

Patates xips de màxima qualitat , f regides amb oli d oliva 

 

Olives gaspatxes, gordal...  

 

Ametlles fregides amb sal i curry  

 

Mini coques d escalivada i trempor  



  
Aigua mineral 

 
Refrescs de 2 L. 

 
Cava Azimut ecològic Brut Nature     

Aperitiu B  

 

Patates xips de màxima qualitat , f regides amb oli d oliva 

 

Talls de secallona 

 

Ametlles a la sal, fregides amb curry  

 

Mini coques d escalivada i trempor 

 

Assortiment de croquetes casolanes (pollastre, botifarró, escalivada, formatge i 
sobrassada...)   

 

Aigua mineral 

 

Refrescs de 2 L. 

 

Cava Azimut ecològic Brut Nature    

Aperitiu C  

 

Mini coques d escalivada i t rempor 

 

Assortiment de mini quiche lorraine 

 

Assortiment de croquetes casolanes (pollastre, botifarró, escalivada, formatge i 
sobrassada...)   

 

Aigua mineral 

 

Sucs de fruita ecològics  

 

Vi negre ecològic Azimut D.O. Penedès 

 

Cava Azimut ecològic Brut Nature     

Aperitiu D  

 

Assortiment de pasta salada  

 

Mini coques d escalivada i trempor 

 

Assortiment de Canapès   

 

Aigua mineral 

 

Sucs de fruita ecològics  

 

Vi negre ecològic Azimut D.O. Penedès 

 

Cava Azimut ecològic Brut Nature     



Aperitiu E (100%  ecològic i saludable) / Només per 100 o més  

 
Triangles de pa d espelta, de fruits secs, d olives...  amb patés, formatges, 
humus... 

 
Assortiments de fruits secs 

 
Broquetes de fruita de temporada   

 

Aigua mineral 

 

Sucs de fruita ecològics  

 

Vi negre Azimut ecològic D.O. Penedés 

 

Cava Azimut ecològic Brut Nature       

Aperitiu F  (ètnic i de comerç just) / a partir de 100 o més  

 

Torradetes amb truita marroquina (patata i comí) 

 

Torradetes amb hummus 

 

Cassoleta amb tabulé 

 

Vol-au-vent amb formatge i chutney 

 

Canapès de formatge blau amb polsim de nous    

 

Aigua mineral 

 

Te calent amb menta  

 

Sucs de fruita ecològics  

 

Mojito   

Aperitiu G  

 

Xarrup a triar (vichyssoise, carbassa, marisc, ceba i formatge...)  

 

Torrada amb ou de guatlla i sobrassada 

 

Xampinyons amb remolatxa, pastanaga i cebollí 

 

Piruleta de pa de pastanaga amb pernil ibèric i fruites del bosc 

 

Xupa xups de pollastre amb mel i mostassa 

 

Cassoleta de camembert i melmelada de taronja amarga   

 

Aigua mineral 

 

Sucs de fruita ecològics  

 

Vi negre ecològic Azimut D.O. Penedès 

 

Cava Azimut ecològic Brut Nature    

Aperitiu H  

 

Xarrup a triar (vichyssoise, carbassa, marisc, ceba i formatge...)  

 

Torrades amb brandada i romescu 

 

Farcellets de formatge blau amb melmelada de gerds 

 

Piruleta de pa d'espinacs amb salmó fumat, ou dur i tàpera 



 
Dau de gelatina de tomàquet i menta 

 
Broqueta d'ou de guatlla amb morcilla axoriçada i pa de 2 colors   

 
Aigua mineral 

 
Sucs de fruita ecològics  

 
Vi negre ecològic Azimut D.O. Penedès 

 

Cava Azimut ecològic Brut Nature   

Aperitiu I  

 

Xarrup a triar (vichyssoise, carbassa, marisc, ceba i formatge...)  

 

Torradeta amb bacallà fumat i mango 

 

Vol-au-vent de llagostí i pinya 

 

Piruletes de pollastre farcides de prunes i cansalada fumada 

 

Fullets de salmó i formatge 

 

Broqueta de tomàquet cirerol, xampinyó i bola de formatge d'ovella a l orenga   

 

Aigua mineral 

 

Sucs de fruita ecològics  

 

Vi negre ecològic Azimut D.O. Penedès 

 

Cava Azimut ecològic Brut Nature    

Aperitiu J  (Amb ingredients de l Associació de productors artesans del Vallès Oriental) / 
Només per 100 o més  

 

Tacs de  fuet de carn d emú d Emús Vallès 

 

Bombons de foie amb crocant de Can Manent 

 

Tacs de carbassó amb formatge de fines herbes de La Cleda 

 

Broqueta de  bot ifarra de El Montseny amb bolets shiitake de Bolet Ben fet  

 

Torradetes de  Pa de Gallecs amb embot it s  de El Montseny

  

Canapès amb mel d Antany i sobrassada 

 

Broqueta de boles de formatge a l orenga, de La Cleda amb tomàquet cirerol i 
vegetals 

 

Avellanes torrades ecològiques de Josep Margenat, fregides amb curry   

 

Aigua mineral 

 

Vi negre Cingles de Bertí, Pansa Rossa, ecològic 

 

Vi negre Vinyes del Bruguer, Chardonnay, ecològic 

 

Vi escumós  El Bruguer Vell, Brut Nature, ecològic    

Aperitiu K Exòtic (Només per 50 o més)  

 

Makis sushi variats 

 

cullereta de tataki de tonyina  

 

Momos (saquets xinesos) 

 

Falafels 

 

Samoses 



 
Pakores 

 
Tempura de nous de macadamia  

 
Aigua mineral 

 
Sake 

 
Mojitos 

 
Vi negre ecològic Azimut D.O. Penedès     

Aperitiu L   

 

Aperitiu G, H, o I + 30% de peces, + Encenalls de pernil ibèric  

 

Aigua mineral 

 

Sucs de fruita ecològics  

 

Vi blanc Blanc de Roure de l Olivera D.O.Costers del Segre 

 

Vi negre Cabernet Sauvignon-Merlot  2004 Mas Comtal 

 

Cava Recaredo o Parxet Brut Nature         

Oli d ol iva ext ra verge, farina, l let , arròs, past a, l legums, f ruit a, vi, cava, sucs, patata, ceba, 
carbassó, pastanaga, bledes, cafè, sucre de canya, cus cus, cacau, fruits secs...        

Cafè, pasta, sucre, pinya, canyella, cus cus, cacau, anacards, arròs Basmati, curry, mostassa, 
galetes...    

          


