
Càtering
2021

amb ànima



Qui som?
Som l’empresa d’economia social de la Fundació Cassià Just. 
Tenim la missió de donar oportunitats laborals, dins del món 
de la gastronomia, a persones amb fragilitat, malaltia mental 
i/o en risc d'exclusió social, alhora que oferir un menjar de 
qualitat, artesà, pròxim i saludable.

Més de

d’experiència
anys25 Artesans

cuinem amb amor i sense 
presses proximitat

depropers
i sostenibles,

qualitat,
en les persones

Acompanyament

Programes RSC  
mida

Habilitació, 
capacitació i 
formació dels 
treballadors

qualitat,
en el producte

Selecció de proveïdors 
de KM0 i ecològics

Garantia i seguretat 
alimentaria

Cuinem diàriament 
de forma artesanal



Què  fem?

qualitat,

355
treballadors
(70% amb
fragilitat)

Inserció de
persones amb
fragilitat dintre

i fora de 
l’empresa

 

elaboracions

Clients actuals;
Empreses, 

escoles
institucions, 

aviació, 
restauració

 i gran consum

Qualitat en
 les persones

i en el producte

Hort
propi al
Prat del

LLobregat

sandvitxos, 
entrepans,

amanides,plats 
preparats

gestió
de cuines i
menjadors

càtering
Pícnics, Box Solidari per
empreses i institucions



Què t’ho oferim?
Solucions gastronòmiques 

amb ànima

Menús diaris 
i gestió de 
menjadors

Dieta mediterrània

El nostre equip us assessorà 
d'acord amb les vostres 
necessitats. 

Disposem de servei delivery 
ara també en format 
individual. Amb opció de 
servei d’equips de cambrers, 
seleccionats i formats 
d'acords als valors Cuina 
Justa.

Cafè

Aperitius

Dinars

Còctels

Picnics

Servei de 
cambrers

Productes de 
proximitat

+ Prevenció
+ Seguretat
+ Protocols d’higiene
+ Mesures  

Km0

Càtering
per esdeveniments

El vostre àpat (1é plat, 2n 
plat, pa i postres), cuinat 
diàriament de forma 
artesanal i elaborat  les 
nostres cuines o les vostres 
instal·lacions, amb 
productes de proximitat, 
amb receptes equilibrades 
basades en la dieta 
mediterrània. Tots els 
envasos són compostables 
aptes per microones i es 
lliuren en format individual.



Què t’ho oferim?
Solucions gastronòmiques 

amb ànima

Box Solidari

Un àpat de qualitat per  
situacions concretes, 
presentat en format 
individual en envasos 
compostables i dintre del 
nostre Box. Amb diferents 
opcions de menús que 
canvien segons 
temporada. (Primer, 
segon i postres)

Consultar les propostes 
de menús i condicions de 
lliurament i quantitats 
mínimes.

Menú equilibrat i 
complet

Materials 
compostables i 
reciclables

Pícnics

Realitzem servei de 
pícnics en diferents 
formats per adaptar-nos 
als vostres  clients o 
treballadors, que us 
lliurarem al lloc indicat. 
Tots els pícnics es lliuren 
en una bossa reciclable 
individual o Box.

Destinats a clients 
i treballadors

Amb servei de 
lliurat i transport

Amanides

Sandvitxos

Snacks

Còctels

Begudes



Reforceu la vostra imatge de 
marca i la responsabilitat 
social corporativa de la 
vostra empresa.

Podreu acollir-vos al 
acompliment de la Llei 
General de Dependència 
mitjançant mesures 
alternatives.

Amb la teva aportació 
econòmica també gaudiràs 
de beneficis fiscals que et 
permetran deduir els teus 
donatius en la Declaració de 
la Renda o Impost de 
Societats.

Reforça els ODS de la teva 
empresa col·laborant amb 
nosaltres. 

Ens acostem a empreses i 
entitats amb sensibilitat i 
consciència social que 
comparteixen els nostres 
valors i col·laboren a 
construir una societat més 
justa.

Accions de comunicació i 
notorietat de marca, 
valors i activitats.

· Certificat donació i LGD

· Presencia als elements
comunicació i mitjans 
Cuina Justa
- Dossiers
- Web
- Xarxes Socials

· Visita a Cuina Justa

Responsabilitat
social 

corporativa

Avantatges
Fiscals

LGD

Contraprestacions

Reforça 
dels ODS

Quins beneficis obtens?



 
Opcions 

gastronòmiques 
per alimentar les

vostres vides solidariàment



Menú diari

Servei de menús diaris individualitzats per als vostres clients 
o treballadors, amb lliurament en el lloc indicat.

Els nostres menús es cuinen diàriament de forma artesanal estan 
compostes de 1r plat, 2n plat, pa i postres.

Tots els menús es presentaran en envasos compostables, 
renovables, de producció sostenible i lliure de plàstic i dins de bossa 
reciclable.

Tots els nostres envasos es poden escalfar al microones.

Transport inclòs a partir de 
4 menús a BCN i Àrea 
Metropolitana. 
Altres opcions a consultar.

Consulta el menú a 
www.cuinajusta.com/menudiari

Mínim  4 menús

+10% d’iva
8.36€

9.20€



Càterings individualitzats

3 peces dolçes
Amanida de fruita
Smoothie

Opció 3Opció 2Opció 1

Mín 10 pax

Mín 10 pax

2 peces dolces
1/2 sandvitx
Suc de taronja

Amanida de fruita
1/2 sandvitx
Suc de taronja

Opció 1
Bossa xips Premium
Mini Fuets
Taquets de formatge semi
Olives farcides
Refresc, cervesa o vi

Combinem diferents opcions gastronòmiques perquè el resultat sigui una 
proposta equilibrada per a qualsevol moment per el vostre staff i clients.

Esmorzar

Aperitiu

7,00 € 8,00 €

8,90 €

8,00 €

+10% d’ivaTransport gratuït BCN i Àrea Metropolitana



Opció 2Opció 1
Amanida
3 steak pollastre amb tàrtara
2 Mini pitas de tonyina
1/2 Sanvitx Premium
Taquets de formatge semi
Brownie  
Aigua o refresc

Mín 10 pax

Mín 10 pax

Humms Tikka Masala
2 Croquetes de pollastre
3 porcions truita de patates
Entrepà pa de coca amb pernil
Mini fuets
Aigua o resfresc

Box Còctel

Lunch

13,50 € 13,50 €

+10% d’ivaTransport gratuït BCN i Àrea Metropolitana

Amanides

Sandvitxos

Snacks

Còctels

Begudes

Opció 1
Poke 
(pollastre o edamame)
1/2 Wrap Salmó
Amanida de fruita
Aigua o resfresc

Opció 2
Amanida 
Sandvitx
Fruita
Aigua 

9,00 €
9,75 €



Box Càtering Delivery
Si ho preferiu, també disposem de diferents referències en 

format Box per als vostres esdeveniments

20,50€

25,00€ 36,00€

21,50€

+10% d’iva

Box dolços 
24 unitats

Box Assortiment entrapents 
pa de coca amb pernil ibèric Box broquetes de fruita

Consulta la nostra carta de refèrencie
catering@cuinajusta.com

Box mini sandvitxos
32 unitats

Transport gratuït BCN i Àrea Metropolitana



Box Solidari
Un menjar de qualitat, saludable i solidari pensat perquè ho 

gaudeixis en aquelles situacions on no et vols desplaçar: reunions 
de treball, formacions, workshops..

+10% d’ivaTransport gratuït BCN i Àrea Metropolitana

menú

9,20 €

12,95 €
+ iva12,95 €

+ iva

12,95 €
+ iva + iva

Salmorejo amb pernil cruixent i ou dur

Roast Beaf de vedella amb parmentier de 
patata i salsa a les fines herbes

Poma rostida amb mató

Poke Bowl a escollir: 
 Salmó / Pollastre o Vegà
Base: arròs, alvocat, espinacs, wakame, raves i blat de moro

Pollastre: Daus de pollastre arrebossats 
marinats en ponzu i comí
Salmó: Salmó marinat en ponzu 
Vegà: Edamame

Amanida de fruita premium

Amanida de pasta al pesto

Sandvitx Premium de pollastre

Rocky Road de xocolata

Amanida de llenties pardines amb 
verduretes i vinagreta de mostassa antiga

Hamburguesa casolana de salmó amb 
arròs integral saltat amb pebrot i farigola

Iogurt bio amb fruits vermells

menúmenú

menú



Mín 10 pax

Pícnics
Realitzem servei de picking combinant diferents

opcions gastronòmiques (sandvitxos, entrepans i amanides)
Per a staff i clients.

Lliurat en caixa Box o bossa reciclable.

Opció 4 + + + + +

Opció 2 + + +

Opció 1 + + +

Opció 3 + + + + +

Premium

Premium

Mini
7,65 €

8,10 €

9,95 €

11,05 €

+10% d’iva

Transport gratuït BCN i Àrea Metropolitana



Contacte
689 540 842
606 172 277

cuinajusta.com

catering@cuinajusta.com


