Carta 2022

Càtering Delivery

Els nostres aperitius*
Safata de pernil ibèric (consultar preus)
Assortiment de formatges (consultar preus segons varietats)
Xips vegetals Cuina Justa (1kg) 18,00€
Remolatxa, moniato i yuca
Còctel de fruits secs 13,00€/kg

vegà

vegetarià

sense gluten
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CÀTERING

Tots els preus són sense IVA 10%
Poden contenir traces alimentàries*

Les nostres amanides*
Amanida Verda Cal Tudela (6 unitats) 9,90€
Meslcum, pastanaga, blat de moro, olives, tomàquets cherry, espàrrec blanc, pebrot
vermell i verd
Amanida d’alga wakame, alvocat i edamame (6 unitats) 12,00€
Alga wakame, alvocat, edamame i vinagreta de sèsam
Amanida de tomàquet cherry, mozzarella i rúcula (6 unitats) 13,50€
Rúcula, perles de mozarella, tomàquets cherry i pinyons
Amanida Cèsar (6 unitats) 14,00€
Mesclum, pollastre, parmesà, crostons, crispis de bacó i salsa cèsar
Amanida de quinoa amb verduretes i edamame (6 unitats) 14,00€
Quinoa, pebrot vermell, coriandre, ceba tendra, llima, panses i mezclum
Amanida de pasta al pesto (6 unitats) 13,00€
Pasta, tomàquet semideshidratat, parmesà i salsa pesto
Amanida Mediterrània de cigrons (6 unitats) 13,00€
Cigrons, tomàquet, cogombre, olives negres, ou, tonyina, mezclum, escarola i OVE

vegà

vegetarià

sense gluten
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CÀTERING

Tots els preus són sense IVA 10%
Poden contenir traces alimentàries*

Les nostres elaboracions*
Crema de carbassa (consultar preus)
Focaccia de carbassó, tomàquet i formatge (24 unitats) 18,00€
Focaccia de tonyina, tomàquet, olives negres i formatge (24 unitats) 18,00€
Focaccia de pernil pernil dolç, carbassó, tomàquet i formatge (24 unitats) 18,00€
Truita de patates (40 unitats) 16,50€
Croquetes de bolets (24 unitats) 28,50€
Croquetes d’espinacs (24 unitats) 25,50€
Croquetes de pollastre (24 unitats) 29,00€
Mini crestes de tonyina (24 unitats) 26,50€
Mini crestes vegetals (24 unitats) 23,00€
Mini crestes d’espinacs, formatge i panses (24 unitats) 23,00€
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CÀTERING

Hummus de tikka masala amb crudités (6 unitats)17,50€
Hummus de remolatxa amb crudités (6 unitats) 18,00€
Mini pites de pollastre amb salsa de mostassa (24 unitats) 21,00€
Mini pites d'hummus (24 unitats) 18,00€
Mini pites de tonyina (24 unitats) 21,00€
Xupa xups de formatge de cabra i fruits vermells (32 unitats) 27,50€

vegà

vegetarià

sense gluten
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Tots els preus són sense IVA 10%
Poden contenir traces alimentàries*

Les nostres elaboracions*
Mini poke de pollastre (12 unitats) 24,00€
Arròs, pollastre, blat de moro, alga wakame i sèsam
Mini poke de salmó (12 unitats) 24,00€
Arròs, salmó, blat de moro, alga wakame i sèsam
Mini poke edamame (12 unitats) 18,00€
Arròs, edamame, blat de moro i alga wakame
Broqueta de llagostí amb salsa “sweet chilli” (24 unitats) 30,00€
Bunyols de bacallà amb maionesa de romesco (30 unitats) 21,00€
Mini burguer de salmó amb maionesa de kimchi (24 unitats) 25,00€
Sticks de pollastre arrebossat en panko amb salsa tàrtara (24 unitats) 21,00€
Mini botifarra amb poma de Girona (consultar preus)

vegà

vegetarià

sense gluten
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Tots els preus són sense IVA 10%
Poden contenir traces alimentàries*

catering@cuinajusta.com · Tel.: +34 936 303 234 · M.606 172 277 · NIF G60566460

CÀTERING

Els nostres entrepans

Assortiment de mini sandvitxos premium (32 unitats) 23,00€
Pollastre, tonyina, club i vegetal
Box mini sandvitx vegetarià (32 unitats) 20,00€
Hummus i cogombre
Box mini sandvitx noruec (32 unitats) 19,50€
Salmó, cogombre, ou dur i mostassa
Assortiment d’entrepanets de pa de coca (20 unitats) 27,50€
Pernil ibèric, llonganissa, formatge semi i gall dindi
Pa de coca amb pernil ibèric (16 unitats) 29,00€
Pa de coca amb brie i espinacs (16 unitats) 21,00€
Pa de coca amb escalivada i anxoves (16 unitats) 29,00€
Mini wrap de salmó (12 unitats) 18,00€
Mini wrap vegetal (12 unitats) 18,00€
1/2 Bagel de pollastre (12 unitats) 18,00€

vegà

vegetarià

sense gluten
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Tots els preus són sense IVA 10%
Poden contenir traces alimentàries*
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CÀTERING

Elaboracions de temporada

Crema de temporada (carxofa/salmorejo) (consultar preus)
Carxofa confitada amb pernil (12 unitats) 20,00€
Mini caneló de pularda amb beixamel de tòfona (12 unitats) 22,00€

vegà

vegetarià

sense gluten
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Tots els preus són sense IVA 10%
Poden contenir traces alimentàries*
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CÀTERING

CÀTERING

Amanida de fruites (6 unitats) 12,00€
Broqueta de fruites (20 unitats) 28,00€
Iogurt grec amb maduixes (12 unitats) 13,00€
Iogurt amb nous i topping de xocolata (12 unitats) 17,50€
Mató amb poma de Lleida (12 unitats) 16,50€
Brownie de xocolata (20 unitats) 28,00€
Pinya confitada a la menta (6 unitats) 8,00€
Peça de fruita variada (poma, plàtan, pera) (consultar preus)

vegà

vegetarià

sense gluten
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Les nostres postres

Tots els preus són sense IVA 10%
Poden contenir traces alimentàries*

Els nostres dolços

Assortiment de dolços (24 unitats) 22,50€
Mini croissant, croissant de xocolata, ensaïmada i palmeretes
Cookies de xocolata (12 unitats) 26,00€
Assortiment de mini muffins (24 unitats) 29,00€
Pa de pessic (consultar preus)
Pa de pessic amb xocolata (consultar preus)
Melindros 1,00€/bossa

vegà

vegetarià

sense gluten
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Tots els preus són sense IVA 10%
Poden contenir traces alimentàries*
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CÀTERING

CÀTERING

Aigua individual (tetrabric 30cl) 1,20€/u
Aigua amb gas 33cl
1,50€/u
Suc de prèssec
4,00€/u
Suc de pinya
4'50€/u
Suc de taronja
4,00€/u
Sucs Cal Valls, ecològics i de proximitat
Coca Cola clàssica
Coca Cola zero
Fanta taronja
Fanta llimona

1,50€/u
1,50€/u
1,50€/u
1,50€/u

Cervesa amb alcohol (Estrella Damm) 1,80€/u
Cervesa sense alcohol (Free Damm) 1,50€/u
Vi blanc D.O Penedès (Sumarroca) 10,95€
Vi negre D.O Penedès (Sumarroca) 10,95€
Cava ecològic (Sumarroca) 12,00€
Vins i caves consultar altres referències
Servei de cafè (consultar preus)
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Les begudes

·

ELS NOSTRES APERITIUS
Safata de pernil ibèric
Assortit de formatges
Xips vegetals Cuina Justa
Còctel de fruita seca
LES NOSTRES AMANIDES
Amanida Verda Cal Tudela
Amanida d'alga wakame, alvocat i edamame
Amanida de tomate cherry, mozzarella i ruca
Amanida César
Amanida de quinoa amb verduretes i edamame
Amanida de pasta al pesto
LES NOSTRES ELABORACIONS
Crema de carabassa
Mini pizzes de carabassa, tomàquet i formatge
Mini pizzes de carabassa, tonyina i formatge
Truita de patates
Croquetes de bolets
Croquetes d'espinacs
Croquetes de pollastre
Mini crestes de tonyina
Mini crestes vegetals
Mini crestes d'espinacs, formatge i passes
Hummus de tikka massala amb crudités
Hummus de remolatxa amb crudités
Mini pites de pollastre amb salsa de mostassa
Mini pites de hummus
Mini pites de tonyina
Xupa xups de formatge de cabra i fruits vermells
Mini poke de pollastre
Mini poke de salmó
Mini poke edamame
Broqueta de llagostí amb salsa “sweet chilli”
Bunyols de bacallà amb maionesa de romesco
Mini burguer de salmó amb maionesa de kimchi
Sticks de pollastre empanat en panko amb salsa tàrtara
Mini botifarra amb poma de Girona
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LLISTA D'AL LÈRGENS

·

NUESTROS BOCADILLOS
Assortit de mini sandvitxos Premium
Broqueta de fruites
Box mini sandvitx noruec
Assortit de mini entrepans de pa de coca
Pa de coca amb pernil ibèric
Pa de coca amb brie i espinacs
Pa de coca amb escalibada i anxoves
Mini porcions de wrap de salmó
ELABORACIONS DE TEMPORADA
Crema de temporada (carxofa/salmorejo)
Carxofa confitada amb pernil
Mini caneló de pularda amb beixamel de tòfona
Magret d'ànec amb parmentier de moniato
Lomito de bacallà en sanfaina
LES NOSTRES POSTRES
Amanida de fruites
Broqueta de fruites
Yogurt grec amb maduixes
Yogurt amb nous i topping de xocolata
Va matar amb poma de Lleida
Assortit de nena as delícies dolces
Brownie de xocolata
Pinya confitada a la menta
Coca-xoco amb crema de cacauet
Peça de fruita variada (poma, plàtan, pera)
ELS NOSTRES DOLÇOS
Assortit de dolces
Cookies de xocolata
Assortida de mini muffins
Pa de pessic
Pastís de xocolata
Melindros
Consulta'ns per a ampliar informació sobre els al·lergògens.
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LLISTA D'AL LÈRGENS

CONDICIONS GENERALS
El transport a Barcelona i àrea metropolitana està inclòs amb un mínim de 80,00€
de compra. (La resta de serveis el preu / hora de transport són 30,00€ + 21% iva).
La comanda del servei s'ha de confirmar per escrit mínim 72 hores abans de
l'esdeveniment. El 50% del pagament es realitzarà a la confirmació i la resta al
finalitzar el servei.
Els pressupostos de serveis de càtering amb personal i/o material no són
definitiusfins que no es realitzi la visita a l'espai de muntatge i desmuntatge.
Les propostes per a serveis de càtering amb personal i/o material estan valorades
per a un nombre de persones determinat. En cas de variar aquest nombre
s'hauria de recalcular el preu de les diferentsopcions. La disminució de nombre de
comensals es podràferfins 24 hores abans del servei. Si el temps és inferior a 48h
es cobrarà el 100% de la gastronomia i la begudaencarregades per al nombre
inicial d'assistents.
El pressupost no contempla les possibles pèrdues o ruptures de material que es
poden ocasionar. En cas de produir-se es cobraran a preu de cost.
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Contractant el nostre càtering estaràs
ajudant a la inserció laboral de persones
amb malaltia mental i exclusió social

Contacte
689 540 842
606 172 277

catering@cuinajusta.com

cuinajusta.com

