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OPCIÓ 1 

Coca de recapta amb anxoves 
Coca de tomàquet i formatge 
Mini truites de patata, carbassó, albergínia 
Secallona i formatge de maó sec 
Encenalls  de pernil ibèric i pa amb tomàquet 
Enrotllats de humus 
 salmó marinat amb oli de sèsam 
Croquetes de bolets,pollastre. 
Puça de nous amb foie i figues 
Brotxetes de pollastre tandoori, yakitori 
Mini hamburgueses de  vedella amb mostassa 
Verdureta a la brasa amb mini patates a la sal. 
  
Dolç 
Brotxetes de fruita o sorbet  
Pastis Sacher 
 
 
Celler 
Vi Blanc i Negre Ètim D.O. Montsant 
Cava Oriol Rossell Brut 
Refrescs i Cervesa 
Sucs, Aigua i Cafè. 
  
 



OPCIÓN 2 

           
  Mini coca pizza 

Coca de tomàquet i formatge 
Mini truites de patata, carbassó, albergínia 
Secallona i formatge de maó sec 
Encenalls  de pernil ibèric i pa amb tomàquet 
Mini sandvitxos de pollastre, tonyina 
Mini brioix amb embotits 
Enrotllats de formatge de cabra i salmó 
Croquetes de bolets,pollastre. 
Puça de nous amb foie i figues 
Brotxetes de pollastre tandoori, yakitori 
Panet amb mini hamburgueses de  vedella  
  
Dolç 
Brotxetes de fruita o sorbet  
Brownie de Xocolata 
 
 
Celler 
Vi Blanc i Negre Ètim D.O. Montsant 
Cava Oriol Rossell Brut 
Refrescs i Cervesa 
Sucs, Aigua i Cafè. 
  
 



XOCOLATADA 

Xocolata desfeta 
Nata muntada 
Maduixots 
Xurros 
Melindros 
Coca de Brioix 
 
Celler 
Aigües i Refrescs 



 
Posem a la seva disposició la nostre experiència i qualitat professional per ajudar a organitzar els seus 
esdeveniments tan personals com professionals. 

 
Per la seva tranquil·litat i comoditat li suggerim que realitzi la seva comanda amb un mínim de 48 hores. Els 
serveis que requereixin  servei de cambrers i/o recolzament de cuina, es cotitzarà apart en funció del nombre 
de comensals i tipologia de servei. Pels serveis d’enviament de càtering, es facturarà un cost addicional en 
concepte de transport. 

Telèfon: +34 647 760 554 
Fax: +34  93  218 26 24  
E-Mail: info@hostelpime.com 

CELEBRACIONS A MIDA 

CONDICIONS GENERALS 

DADES DE CONTACTE 


