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El nostre càtering
El nostre servei de càtering està concebut per satisfer les peticions d'un públic exigent
i amant de la gastronomia. Ens adaptem a allò que necessiti, des d'una experiència
informal, fins a un exquisit esdeveniment d'alt nivell gastronòmic, tenint cura de tots
els petits detalls buscant que la seva experiència superi les seves expectatives.
El nostre equip professional està format per persones amb un alt nivell de formació
acadèmica i amb una dilatada experiència professional.
Per nosaltres cada client es únic, motiu pel que elaborem una combinació de servei,
gastronomia i celler específic segons les necessitats concretes de cada esdeveniment.
Podem proporcionar-li tot allò que es pugui imaginar i fins i tot allò que mai hagués
pogut pensar.
Comptem amb una àmplia experiència en cocktails, dinars d'empresa, inauguracions,
presentacions de productes, bufets, sopars de gala, casaments, batejos, comunions,
esdeveniments especials, fires, simposis, festes privades, etc.

Li oferim la possibilitat de personalitzar el seu esdeveniment a la seva mida ajustantnos al seu pressupost. La seva experiència es el nostre compromís personal i
professional.

Coffee senzill
Rebosteria dolça o entrepans
Cafè Nespresso
Aigua mineral
Preu per persona 7,50 €

Coffee executiu
Entrepans variats d’ibèrics
Rebosteria dolça variada
Servei de Te i infusions
Cafè Nespresso
Aigua mineral
Preu per persona 9,50 €

Coffee select
Entrepans variats d’ibèrics
Rebosteria dolça
Iogurt natural amb musli i compota
Servei de Te i infusions
Cafè Nespresso
Sucs de fruites
Aigua mineral
Preu per persona 11,50 €

Coffee, saludable
Entrepà de cereals amb formatge fresc, espinacs i tomàquet
Entrepà de cereals amb gall dindi i tomàquet, oli verge i ruca
Broqueta de 5 fruites
Plunk cakes
Iogurt natural amb musli i fruites o Chia amb llet de coco
Servei de Te i infusions
Cafè Nespresso
Sucs de fruites
Aigua mineral
Preu per persona 14,50 €

Coffee Premiun
Bikinis variats
Plunk cakes
Pancakes amb iogurtli i mel o Corn Flakes amb llet
Servei de Te i infusions
Cafè Nespresso
Sucs de fruites
Aigua mineral
Preu per persona 14,50 €

Varis a partir de 6 uts ref.
Chia 2,50 €/ut
Pancakes 2,70 €/ut
Broqueta de 5 fruites 2,45 €/ut
Bikinis 3,50 €/ut
Iogurt natural amb musli i fruites 3,50 €/ut
Plunk cakes 2,65 €/ut
Corn flakes amb llet 3,50 €/ut
Ous remenats i Truites variades (amb servei cambrer)

Condicions del servei
Transport i muntatge:
Transport, muntatge i recollida mínima a la província de Barcelona 75 €.
Per altres destinacions consultar cotitzacions.

Lloguer de parament i mobiliari:
El material i utillatge necessaris, com a taules de suport i barra es valoraran en funció de cada esdeveniment.

Servei de cambrers o cuiners:
Cambrers 120 € (un cada 25-30 comensals aproximadament pel servei tipus cocktail).
Servei mínim de 4 hores, entre muntatge, servei i desmuntatge.
L'hora addicional es facturarà a raó de 30 €.
Recomanem servei de cambrers quan l'esdeveniment superi els 25 comensals.

Condicions de pagament:
Bestreta del 20% en concepte de reserva de servei i data.
L’import restant es farà efectiu 7 dies abans de l’esdeveniment.
Les possibles modificacions per increments de comensals es liquidaran abans de la data del servei.

Condicions generals:
Si el mateix dia hi ha més d'un esdeveniment, es cotitzarà globalment el servei de cambrers i transport.
El preu no inclou que el client es quedi amb el sobrant de les begudes una vegada acabat el servei.
Per a esdeveniments que superin els 120 comensals consultar cotitzacions.
La comanda mínima es de 10 comensals.
Els preus no inclouen IVA.
Preus vàlids durant l’any 2019.

Per contactar amb nosaltres
Consell de Cent, 101
08015 Barcelona
Tel. 93 424 86 42
info@beltranmenjars.cat

