NOVETATS CATERING
NOVETATS CATERING SETEMBRE
2018
QUICHES...........................................
1,20€
unitat




Quiche amb espinacs, panses i pinyons
Quiche de tomàquet
CATERING
SETEMBRE 2018
QuicheNOVETATS
amb bacon
i porros

TARTALETES...................................... 1,20€ unitat




Tartaleta de crema i fuita
Tartaleta de ganache
Tartaleta d’escalivada i anxoves

BROQUETES........................................... 1€ unitat




Broqueta de salmó i formatge fresc.
Broqueta de pinya amb pernil caramel·litzat
Broqueta de meló i pernil

DOLÇOS................................................. 1€ unitat




Dolços de Sara, formatge, poma, crema i
gema, xocolata, ametlla, Sacher...
Pastís de full amb pinyons, fruita...
Mousses de iogurt, xocolata blanca,
tiramisú...

ALTRES






Croissant mitjà amb jabugo
Croissant amb pernil i formatge
Canyes de full de sobrassada, frankfurt..... 1,60
Muffins de nous i rocafort
Muffins de pernil i formatge............ 1,20

DAUS DE TRUITA.................................... 1€ unitat


Daus de truita de patata i ceba,
d’albergínia, de mongetes i espinacs, de
carbassó....

PETITS PANETS............................... 1,50€ unitat






Petit panet amb truita de patata i ceba.
Panet d’olives amb botifarra de Llinars
Panet d’olives amb albergínia i formatge
Barreta de viena de truita a la francesa
Baguetines amb botifarra, llonganissa,
pernil i formatge, vegetal de tonyina, de
jabugo (supl.)...

CANAPÉS......................................... 1,20€ unitat





Canapè de pernil de jabugo i brie
Canapé d’escalivada i anxoves.
Canapé de mantega i salmó amb grill de
mandarina.
Canapé de sobrassada i formatge...

CROQUETES.......................................0,80€ unitat


De rostit, de gorgonzola, de bacallà, de
pop i brie…

COQUES............................................. 1,20€ unitat





Coca
Coca
Coca
Coca

de formatge i ceba
de sobrassada amb gorgonzola
de xampinyons i emmental
d’espinacs, pinyons i formatge de cabra

LA CUINA SUGGEREIX








Flamets de pastanaga amb salsa de iogurt
al curri i sèsam…….……….................…… 1,20€
Tastet de favetes amb calamar
Cassoleta de pollastre al curri amb llet de
coco i gambetes
Terrina de conill amb figues…….............. 2€
Tartaleta amb guacamole i gambetes
Tartaleta amb bolets i gules
Embolcalls de pera i rocafort............. 1,20
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