
 
 
 
 
 

Cocktail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COCKTAIL 1 

Xips de verdures 
Mini pastes salades 
Coca de Carbassó i Brie 
Lamines de salmó marinat amb oli de sèsam 
 
 
Celler 
Suc de taronja 
Refrescs 
Aigua mineral  
  
 



COCKTAIL 2 

Mini pastes salades 
Coca de Recapte 
Coca de Carbassó i Brie 
Croquetes de ceps 
Lamines de salmó marinat amb oli de  sèsam 
Broqueta de pollastre Tandoori 
 
Sacher 
   
 
Celler 
Suc de taronja 
Refrescs 
Aigua mineral  
 
 

           
  



COCKTAIL 3 

Mini pastes salades 
Coca de Recapte 
Coca de Carbassó i Brie 
Semoses de tonyina i porros 
Puça de nous amb Foie i Figues 
Lamines de salmó marinat amb oli de sèsam 
Encenalls de pernil Ibèric, coca amb tomata 
Enrotllats de Humus 
Croquetes de Bacallà 
Broqueta de verdures 
Mini Hamburgueses de vedella amb mostassa 
 
Pastís d'Ametlles 
Brownie   
  
Celler 
Suc de taronja 
Refrescs i cerveses 
Aigua mineral  



COCKTAIL 4 

Xarrup de crema de bolets 
Mini Coca de Escalivada  
Mini ensalada de Crudités 
Ravioli de full amb Verdures 
Pa d'espècies amb Foie a la sal i reducció de vinagre de Mòdena 
Encenalls de pernil Ibèric  
Coca amb tomata 
Assortiment de formatges amb fruits secs i codony 
Mini truita de Carbassó 
Enrotlladet de salmó marinat 
Mini Hamburguesa de vedella amb mostassa 
   
Iogurt amb mel, fruits secs i menta fresca 
Pastís de poma 
 
Celler 
Suc de taronja 
Refrescs i cerveses 
Aigua mineral 



COCKTAIL 5 

Xips de verdures 
Mini full de carbassó i tomata sec 
Mini Amanida de mongeta tendre amb vinagreta 
Broqueta de Mozzarella i tomata amb salsa Pesto 
Encenalls de pernil Ibèric  
Mini Quiche d’espinacs 
Puça de pa de nous amb formatge cremós i salmó 
  
Semoses de Porros i tonyina 
Mini mandonguilles de vedella amb bolets 
Mini broqueta de rap i llagostins 
  
Broqueta de fruita 
Tarta Sacher 
 
Celler 
Suc de taronja 
Refrescs i cerveses 
Aigua mineral 



 
Posem a la seva disposició la nostre experiència i qualitat professional per ajudar a organitzar el seu 
esdeveniment 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 


