
Les nostres propostes de menús per emportar
per a les teves reunions, celebracions o esdeveniments d’empresa.

Creativitat i diversitat en petits bocins gastronòmics
per sorprendre als teus convidats.

C U I N A   A M B   P E R S O N A L I T A T

DELIVERY
-  M E N Ú S  P E R  E M P O R T A R  -



MENÚ I
Bombó de formatge de cabra

amb cor de codony i fruita seca

Cullereta d’hummus amb sardina fumada
i vinagreta de fruita seca

Cassoleta de sobrassada
amb ceba acaramel·lada, pinyons i mel

Croquetes de pernil ibèric (2 un. x persona)
Mini croissant de tonyina, vegetals i maionesa

Mini de pernil ibèric

Mini de gall d’indi brasejat, alvocat,
poma i salsa de mel i mostassa

Mini de llonganissa de pagès

MENÚ II
Bombó Rocher de foie

Cullereta d’hummus amb sardina fumada
i vinagreta de fruita seca

Cassoleta de sobrassada
amb ceba acaramel·lada, pinyons i mel

Croquetes de pernil ibèric (2 un. x persona)

Flauta de pollastre amb guacamole

Mini croissant amb salmó fumat,
crema de formatge i nous i ruca

Mini de pernil ibèric

Mini de gall d’indi brasejat,
alvocat, poma i salsa de mel i mostassa

Taules de formatges amb fruita,
codony, nous i torradetes



MENÚ III
Bombó Rocher de foie

Cullereta d’hummus
amb sardina fumada i vinagreta de fruita seca

Mini vol au vent amb crema de formatge de cabra,
melmelada de tomàquet i festuc

Els nostres bunyols de bacallà
amb maionesa de llima (2 un. x persona)

Cassoleta de sobrassada amb ceba acaramel·lada,
pinyons i mel

Croquetes de pernil ibèric (2 un. x persona)

Flauta de pollastre amb guacamole

Mini croissant amb salmó fumat,
crema de formatge i nous i ruca

Coca amb escalivada, olivada i anxova

Coca de vidre amb tomàquet i  pernil ibèric

Mini hamburguesa de vedella amb formatge

Taules de formatges amb fruita,
codony, nous i torradetes





ALTRES OPCIONS SALADES
PER INCLOURE AL TEU MENÚ

Panna cotta de parmesà
amb melmelada de tomàquet

Mousse de foie amb coulis de mango

Torradeta amb foie micuit
i escabetx suau de verduretes

Cullereta de tàrtar de salmó
amb alvocat i poma verda

Barqueta de sushi amb pipeta de soja
(1 maki + 1 uramaki) (Mínim 30 Un.)

Mini amanida de formatge de cabra amb maduixes,
fruita seca i vinagreta de mel

Daus de truita de patates (Mínim 32 Un.)

Llagostí arrebossat amb kikos i romesco

Croqueta de cua de bou

Finger de pollastre amb salsa de mel i mostassa

Gotet de pop amb parmentier de patata i allioli,
cruixent de botifarró

i oli de pebre vermell de la Vera

Taco de “carne al pastor” amb pinya,
coriandre i crema fresca

Brotxeta de filet ibèric
amb salsa de mel i mostassa

*La comanda mínima de cada referència serà la mateixa del nombre 
total de comensals del menú delivery escollit. Els preus son unitaris



OPCIONS DOLCES
PER INCLOURE AL TEU MENÚ

Mini brownie de xocolata
amb nous i ganache de cacau

Mini Sacher amb gelée de gerds,mousse de xocolata
i cobertura brillant de cacau

Mini gelée de mandarina i bergamota
amb base de galeta bretona

Mini cannoli de vainilla amb festucs

Gotet de cheese cake de mascarpone
amb coulis de fruita vermella

Gotet de tiramisú

Brotxeta de fruita natural

*Pregunta’ns per les quantitats mínimes de cada referència.
Els preus son unitaris.

També et podem oferir una amplia gama de pastissos personalitzats i 
presentacions amb lletres i números de xocolata.





MENÚ PELS MÉS PETITS
Cons de patates xips

Brotxetes d’olives farcides d’anxova

Daus de formatge

Llaminets de fuet

Croquetes de pernil ibèric (2 un. x infant)

Fingers de pollastre amb salsa de mel i mostassa

Mini croissant de pernil i formatge

Mini panet de llonganissa de Vic



Les nostres caixes dolces i salades.
Una solució pràctica per a les teves reunions, celebracions o 

esdeveniments d’empresa.

C U I N A   A M B   P E R S O N A L I T A T

DELIVERY
-  L E S  F O O D  B O X  -



FOOD BOX DOLÇA
18 unitats / 6 pax

Mini croissant normal

Mini napolitana de xocolata

Mini roll de panses

FOOD BOX SALADA CLÀSSICA
12 unitats /6 pax

Mini de pernil ibèric

Mini de llonganissa de pagès

Mini de formatge curat d’ovella

FOOD BOX SALADA PREMIUM
12 unitats / 6 pax

Mini de pernil ibèric i brie

Mini de gall d’indi brasejat, alvocat,
poma i salsa de mel i mostassa 

Mini de salmó fumat, crema de formatge i nous i ruca



Les nostres propostes de menús per emportar
per a les teves reunions, celebracions o esdeveniments d’empresa.

Creativitat i diversitat en petits bocins gastronòmics
per sorprendre als teus convidats.

FOOD BOX FORMATGES
6 pax

Selecció de formatges acompanyat de fruita,
codony, nous i torradetes

FOOD BOX EMBOTITS
6 pax

Selecció d’embotits ibèrics (pernil, xoriç i llom)
i llonganissa de Pagès acompanyat de nous,

olives, picos i torradetes





CONDICIONS GENERALS
Tots els menús Delivery estan confeccionats

per a un mínim de 12 comensals.

Per a d’altres opcions,
sol·licita’ns pressupost sense compromís.

La comanda mínima per a les Food Box és de 60,00€.

En cas de restriccions o al·lèrgies alimentaries,
sol·licitem avís en el moment

de formalització de la comanda.

COMANDES
7 dies d’antelació pels menús Delivery.

3 dies d’antelació per a les Food Box.

INCLOU
El càtering es lliurarà en caixes,
safates o packaging d’un sol us.

NO INCLOU
IVA

Transport de lliurament
Beguda, servei de cambrers, lloguer de l’espai

i lloguer de material

CONDICIONS DE PAGAMENT
50% per avançat per a confirmació de la reserva.

50% restant 7 dies abans de la data de lliurament.

En cas de precisar material de lloguer, servei de cambres
o servei de transport, consulteu els nostres preus.

També et podem confeccionar una proposta personalitzada
a la teva mida, demana’ns informació.



C U I N A   A M B   P E R S O N A L I T A T

MÉS INFORMACIÓ
Per qualsevol altre informació

podeu contactar amb nosaltres a:

93 625 43 59 - 617 48 03 82
info@angelscatering.cat

VISITA EL NOSTRE LLOC WEB
www.angelscatering.cat

SEGUEIX-NOS A INSTAGRAM
@angelscatering.cat

C/ Santa Maria del Camí 58-66
Local 3B, 08530 La Garriga


