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Aperitius

Llagostí a la brasa amb Dashi.
Bunyol de bacallà i romesco.
Esqueixada de bacallà i llamàntol amb salsa
romesco.
Mandonguilles amb sèpia i tòfona.
Mini hamburguesa amb foie, ceba caramel.litzada
i salsa barbacoa.
Mini filet ibèric amb gorgonzola.
Hummus amb espàrrecs verds i formatge feta.

Xips de tòfona.
Xips vegetals de pastanaga, remolatxa i nap.
Nous de macadamia amb curri.
Broqueta de meló amb pernil ibèric.
Daus de salmó fumat amb maionesa de Porradell.
Raviolis de Vichyssoise amb bacon.
Raviolis de pèsols i pernil ibèric.
Raviolis de gazpatxo amb pa torrat.
Tàrtar de fuet amb pa amb tomàquet.
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Aperitius
Mini coca de sardines amb mermelada de
tomàquet.
Natxos amb guacamole.
Mini arròs a la cubana.
Bacallà amb pebrot del piquillo.
Botifarra del perol amb ceps.
Botifarra negre amb ceps i calamars
Crema de llamàntol i pèsols
Tabouleh amb pesto verd i formatge feta.

Parmentier de patates i sobrassada.
Crema de carbassa amb formatge de
cabra.
Tàrtar de salmó amb iogur greg.
Tàrtar de tonyina amb guacamole i soja.
Cicerón amb formatge Mascarpone,
Anxoves i alfàbrega.
Raviolis de carbassó i pastanaga.
Magret de guatlla lacada.
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Entrepans
PANETS DE 12 O 25 GR.
Pa de nous amb gorgonzola, mortadel.la i ruca.
Pa d'olives amb tonyna d'oli i ceba tendra i tamàquet.
Xapata amb pernil ibèric de Guijuelo amb tomàquet.
Xapata amb llom ibèric amb tomàquet.
Xapata amb llonganissa de Vic amb tomàquet.
Xapata amb bisbe blanc o negre amb tomàquet.
Pa de farina integral amb gall d'indi fumat, ceba i
tomàquet.
Pa de nous amb mozzarella, tomàquet, pernil ibèric i
ruca.
Pa de formatge, amb ceba confitada, codony i
formatge de cabra.
Pa de Viena amb foie gras d’ànec i poma confitada.
Pa de pagès amb truita de patates i ceba.
Mini hamburguesa de vedella amb ceba confitada i
formatge.
Mini Frankfurt amb ceba confitada i formatge.
Mini “pepito” de llom.
Mini filet de vedella amb ceba caramel·litzada.
Mini pizzes.
Brioix de mantega, amb pernil dolç i formatge
emmental.
Brioix de mantega amb sobrassada de Mallorca i
formatge de Maó.
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Entrepans

PA ANGLÈS

COQUES DE PA

Tonyina, enciam, tomàquet, ou i maionesa (pa de
cereals)
Espàrrecs blancs, enciam, tomàquet, i maionesa (pa de
farina integral)
Salmó, cogombre, ceba, enciam, i maionesa (pa negre)
Pollastre fumat, blat de moro, enciam tomàquet i
maionesa (pa de farina de soja)
Rosat- beef, tomàquet, enciam, ceba i mostassa.
Formatge i pernil dolç (pa d’oli de tòfona blanca)

Coca d’escalivada, amb tonyina, anxoves i olivada.
Coca de formatge fresc amb tomàquet i bacallà
fumat.
Coca de formatge stracchino, amb mozzarella de
búfala i pernil ibèric.
Coca de brie amb pernil canari fumat i tomàquet
sec maridat.
Coca amb bolets confitats i botifarra.
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Canapés
Tonyina, enciam, tomàquet, ou i maionesa
amb pa de cereals.
Espàrrecs blancs, enciam, tomàquet i
maionesa amb pa de farina integral.
Salmó, cogombre, ceba, enciam, i
maionesa amb pa negre.
Pollastre fumat, blat de moro, enciam,
tomàquet i maionesa amb pa de farina
de soja.
Roast-beef, tomàquet, enciam, ceba i
mostassa.
Formatge i pernil dolç amb pa d’oli de
tòfona blanca.
Espiral de pa de pessic, pernil canari,
formatge i sucre cremat
Cocktail de gambeta amb salsa rosa.
Torradeta amb mouse de foie, cruixent
de fruits secs i mermelada de fruits
vermells.
Montanyeta de llagostí, ou dur, cranc i
salsa rosa.
Cremós de formatge amb fruits secs.
Profiterol farcit amb ou filat.
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Pasta de full
Frankfurt i mostassa.
Ametlles.
Formatge parmesà i avellanes.
Pernil dolç i formatge.
Tonyina amb pebrot i anxoves.
Anxoves i olives verdes
Sobrassada de Mallorca.
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Croquetes
Pernil, pollastre, bacallà.
Bunyols de bacallà.
Formatge brie amb tòfona.
Ceps amb foie.
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Broquetes
Truites variades farcides de patata i
ceba, botifarra, samfaina, carxofes,
bolets, gambes, etc.
Tonyina confitada amb soja i pebrot
escalivat.
Salmó Noruec fumat maridat amb oli
de pinyons.
Pinya o meló amb pernil ibèric.
Formatge de cabra i tomàquet.
Llagostins arrebossats amb fruits secs.
Mozzarella marinada amb oli de
tòfona blanca i tomàquet sec.
Formatge brie arrebossat.
Anelles de calamar fresc arrebossat.
“Xupa xups“ de formatge i salmó, de
formatge i llom ibèric, de formatge i
nous.
Gambes arrebossades.
Rap, bacallà o albergínia.
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Pastissos freds

Mini vegetal de tonyina, ceba,
pebrot i tomàquet.
Mini vegetal de pollastre, ou dur,
blat de moro i maionesa.
Pernil ibèric, tomàquet i
formatge.
Salmó fumat, enciam i
cogombre.
Pernil dolç cremat, espàrrecs,
pinya i enciam.
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Ibèrics i formatges
Safates de pernil de glà amb xapata.
Assortiment de safates d’embotits ibèrics variats.
Assortiment de safates d’embotits catalans.
Assortiment de safates de formatges nacionals i
francesos amb codony i mermelada.
Terrina de foie gras d’ànec extra Moulard.
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Tàrtars i casoletes

Salmó, ceba, pebrot i soja.
Tonyina, ceba, pebrot i soja.
Tataki de tonyina.
Esqueixada de bacallà.
Guacamole.
Hummus amb verduretes.
Cus-cus amb fruites i
formatge feta.
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Xarrups

Xarrup de carbassa
amb formatge de cabra.
Xarrup de porros.
Xarrup de carbassó.
Xarrup de pastanaga.
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Culleres

Tàrtar de salmó fumat.
Ou de guatlla amb caviar i patata.
Tàrtar de tonyina amb guacamole.
Trinxat de la Cerdanya.
Espinacs a la catalana.
Anxoves i mascarpone.
Raviolis de Vichyssoise i bacon.
Raviolis de pèsols i pernil ibèric.
Raviolis de gazpatxo i pa torrat.
Raviolis d'all blanc i préssec.
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Postres
Quadrat de brownie amb ganaxe de xocolata
negre.
Quadrat de pastís de formatge fresc de
llimona, xocolata o cremat.
Got de galeta amb ganaxe de xocolata.
Got de galeta amb crema i fruits vermells.
Got de galeta farcit d’arròs amb llet.
Got de galeta amb mousse de iogurt i mel.
Got de galeta amb praliné de nous de
macadàmia i xocolata.
Got de galeta amb praliné d'avellanes i músic.
Got de galeta amb praliné.
Broquetes de fruites.
Pasta de full amb crema i fruites.
Pastís de poma cremada amb crema anglesa i
brioix.
Pastís Sacher amb fruits vermells i pols d'or.
Pastís de Fondant.
Pastís de crema anglesa i poma.
Mousse de fruites.
Pastís de celebració personalitzat.
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Servei de càtering
•

El nostre servei està indicat per a còctels, dinars d'empresa, coffee breaks, celebracions
d'aniversari, serveis de backstage, sessions de fotografia, rodatges, etc.

•

Li oferim la possibilitat de personalitzar l'esdeveniment a la seva mida, incloent tota la
paramenta, vaixella, cristalleria i coberteria, servei de cambrers qualificats i muntatge complet
de taules, amb un pressupost adaptat a les seves necessitats. Busquem l'excel.lència en el
producte, una manera diferent d'entendre un servei de qualitat amb un preu competitiu.

•

Li facilitem el transport si ho desitja o pot passar a recollir per la nostra botiga.

•

Tenim a la seva disposició el nostre servei de bodega, pot escollir entre una gran varietat de
vins, caves, sucs i begudes refrescants.

•

Per demanar pressupost sense compromís poden contactar al telèfon 93 424 86 42 o
preferiblement al email info@beltranmenjars.cat
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Consell de Cent, 101
08014 Barcelona
Tel. 93 442 86 42
www.beltranmenjars.com
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Horari al públic:
De dilluns a dissabte
de 9:30 a 16 h. i de 17 a 21 h.
Diumenges i festius
de 9:30 a 15:30 h.

