
  

PROPOSTES DE  DINARS DE TREBALL O A PEU DRET  

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

Data:  
Lloc:  
Pax:  
Horari:  
Parament : compostable o vidre amb suplement 
Personal: no/si 
Mobiliari : no(tovalles de roba) 
Tipus: autoservei o bufet servit 
Transport : sí 
Forma de pagament:    

OPCIÓ A

   

Assortiment de brioix amb embotits i formatges  

 

Rol de pa de pastanaga amb pernil ibèric i escalivada  

 

Broqueta de peix i vegetals  

 

Sandvitx de pa d espelta amb rosbif i salsa tàrtara  

 

Torrada amb bacallà fumat i mango  

 

Broqueta de tomàquet cirerol, formatge i bolet de roure   

 

A triar: Brownie de xocolata, rebosteria, cassoleta amb crema anglesa i fruites, broqueta de 
fruita de temporada, pastis de pastanaga...  

 

Aigua Mineral  

 

Sucs BIO (taronja, préssec, pinya, poma)  

 

Vi negre ecològic Azimut Penedès  

 

Cafès, tallats   



    
OPCIÓ B

    

Assortiment de panets (xapates, integrals...) amb embotits i formatges  

 

Rol de pa d espinacs amb salmó fumat , ou, tàperes  

 

Broqueta de mandonguilles i vegetals  

 

Torrada amb brandada i romesco  

 

Coca de trempor  

 

Broqueta d ou dur de guat lla, bot ifarró axoriçat i pa amb tomàquet   

 

A triar: Brownie de xocolata, rebosteria, cassoleta amb crema anglesa i fruites, broqueta de 
fruita de temporada, pastis de pastanaga i canyella...   

 

Aigua Mineral 

 

Sucs BIO (taronja, préssec, pinya i poma) 

 

Vi negre ecològic Azimut D.O. Penedès  

 

Cafès, tallats      

OPCIÓ C

    

Assortiment de puces (remolatxa, ceba, espinacs...) 

 

Rol de pa argenti amb salmó fumat  

 

Broqueta d ou dur de guat lla, bot ifarró axoriçat i pa amb tomàquet 

 

Sandvitx de pa de nous amb enciam, gall dindi i crema de formatge  

 

Tires de pollast re arrebossat amb mostassa d est ragó 

 

Broqueta de peix i vegetals   

 

A triar: Brownie de xocolata, rebosteria, cassoleta amb crema anglesa i fruites, broqueta de 
fruita de temporada, pastis de pastanaga...    

 

Aigua Mineral 

 

Sucs BIO (taronja, préssec, pinya i poma) 

 

Vi negre ecològic Azimut D.O. Penedès  

 

Cafès, tallats      

OPCIÓ D

    

Assortiment de panets (xapates, integrals...) amb embotits i formatges 

 

Broqueta de tomàquet cirerol, formatge i bolet de roure  

 

Cocarrois (crestes d espinacs, panses i pinyons) 



 
Croquetes casolanes (pollastre, peix, botifarró i pebrot, formatge i sobrassada,...) 

 
Croque monsieur (triangle de gruyère i paté) 

 
Broqueta de mandonguilles i vegetals    

 
A triar: Brownie de xocolata, rebosteria, cassoleta amb crema anglesa i fruites, broqueta de 

fruita de temporada, pastis de pastanaga...     

 

Aigua Mineral 

 

Sucs BIO (taronja, préssec, pinya i poma) 

 

Vi negre ecològic Azimut D.O. Penedès  

 

Cafès, tallats        


