Finger Buffet Celebracions
Escollir 6 referències de plats + 2 referències de postres entre les opcions
ofertades
Pa de vidre amb espatlla ibèrica
Assortiment de formatge: manxec, brie, idiazábal, cabra fumat
Lingot de foie i xocolata
Tàrtar de tomàquet i alvocat amb formatge cremós
Mini amanida de formatge de cabra amb codony i nous
Vaset d'esqueixada de bacallà
Wraps de pollastre i verdures
Mini croquetes de bolets i foie
Mini hamburgueses de bou
Ous trencats amb pernil ibèric i oli de trufa
Ous poché amb xips de carxofa i encenalls de parmesà
Fideuà amb musclos de roca
Paella de sípia i llagostins
Poke de tonyina amb alvocat i mango
Llagostins kataifi amb salsa de mango i curry
Variat de sushi : nigiris, makis i uramakis
Tempura de makis amb tàrtar de salmó i fruita de la passió
Rol de salmó fumat amb espinacs i formatge cremós
Bunyols de bacallà i espinacs a la tempura
Broquetes de calamarcets i gírgoles
Pop amb parmentier de patata

Postres
Crema Catalana
Mousse de mató i maduixes
Sacher de taronja
Mousse de xocolata blanc i maracujà
Tiramisú
Roques de xocolata
Maduixes amb xocolata

22.00€ IVA inclòs
Per cada plat addicional preu: 2.75€ IVA inclòs
*Preu vàlid per més de 15 comensals
* Possibilitat de canviar postres per pastís de celebració sense cost addicional.
(Massini, Selva negra o Sacher). Amb 1 copa de cava per persona.

BEGUDES
BARRA DE 15 A 25 PERSONES: 150€ IVA Inclòs
6 botelles de vi, 20 cerveses, 20 refrescos, Aigua
BARRA DE 26 A 50 PERSONES: 270€ IVA Inclòs
8 botelles de vi, 35 cerveses, 35 refrescos, Aigua
BARRA DE 51 A 75 PERSONES: 460€ IVA Inclòs
12 botelles de vi, 1 barril de cervesa, 50 refrescos, Aigua
BARRA LLIURE DE COMBINATS AMB ALCOHOL (2 HORES DE SERVEI AMB
CAMBRER): 15.00€/PERSONA
BARRA DE MOJITOS, CAIPIRINYES I GIN-TÒNICS (2 HORES DE SERVEI AMB
CAMBRER): 12.00€/PERSONA

