CÀTERING

COMANDES:
Sants, 74
08014 Barcelona
T. 93 431 76 79
Rbla. de Catalunya, 58
08007 Barcelona
T. 93 216 02 69
info@casavives.com
casavivesbcn.com

/casavivesbcn

APERITIUS
Aperitius pels moments
en què et ve de gust
picar alguna cosa, sol o
acompanyat.
Amb la nostra varietat
d’aperitius serà molt fàcil triar.

ASSORTIT
DE CANAPÈS

52 €/kg

(4 unitats mínim per classe)

(5 unitats mínim per classe)

Caviar danès i mantega
Frankfurt
Foie-gras i ametlla
Fines herbes, pebrot i anxova
Pernil serrà
Picat de tonyina i olives
Sobrassada de Mallorca i avellana
Roquefort i nous
Pernil York i pinya
Salmó amb anet

INDIVIDUALS
Tens un aniversari o una
celebració i poc temps
per cuinar?
T’oferim diverses opcions
perquè puguis crear la teva
safata assortida!

ASSORTIT DE “MONTADITOS”

Fes que els teus dinars o
sopars siguin agradables amb
els petits detalls i un bon
menú. Et proposem unes
quantes opcions amb les
quals segur triomfaràs!

3,60 €

Milfulles d’ibèric
amb crema de formatge

3,90 €

Timbal de tomàquet confitat
i alvocat

4,30 €

Transparència de cogombre
amb llimona i menta

4,10 €

Gaspatxo de maduixes
amb coulis de remolatxa

4,10 €

BRIOIXOS

Lunch Cocktail

Pernil York

1,75 €

1,45 €

Salmó amb trinxat d’ou i caviar

3,40 €

Formatge

1,75 €

1,45 €

Pernil ibèric amb tomàquet

3,40 €

Foie-gras

1,75 €

1,45 €

Catalana

1,75 €

1,45 €

Salmó

2,00 €

1,70 €

CROISSANTS

Lunch Cocktail

Pernil del país

1,80 €

1,45 €

York i formatge

1,80 €

1,45 €

Pollastre i maionesa

1,80 €

1,45 €

Sobrassada

1,80 €

1,45 €

Tonyina i maionesa

2,05 €

1,70 €

1,80 €

QUICHES

2,80 €/Porció

(8 porcions aproximadament, 1kg)

Quiche de Roquefort amb salsa de tomàquet

CROQUETES

0,90 €/u.

De pernil, pollastre, bacallà, formatge,
roquefort, espinacs, ceps amb foie
i de rostit

Truita de patates

2,10 €

Tonyina

2,10 €

1,75 €

Llom ibèric

2,70 €

2,20 €

Pernil de gla

2,70 €

2,20 €

SANDVITXOS

Petit
1,85 €

Sobrassada i formatge

1,85 €

Pernil del país

1,75 €

1,45 €

Gall dindi i formatge

1,85 €

Pernil York

1,75 €

1,45 €

Pernil York amb pinya

1,85 €
2,15 €
2,15 €

Botifarra blanca

1,75 €

1,45 €

Salmó fumat

Llonganissa

1,75 €

1,45 €

Tonyina i maionesa

Formatge

1,75 €

1,45 €

Xoriço

2,10 €

1,75 €

PIZZES I COQUES
SALADES

Porció

PANADONS
Espinacs amb panses i pinyons
(segons temporada)		 28 €/kg

2,60 €

Quiche de gruyère i bacon

Pernil York, formatge i tomàquet

2,60 €

Quiche de York i formatge

Salsitxes amb carbassó

3,60 €

Quiche de porros i “rulo” de formatge
de cabra

Tonyina i tomàquet

3,60 €

Quiche de tomàquet cirerol i formatge
de cabra

Escalivada

3,60 €

Salmó amb espàrrecs verds

4,00 €

Bacon

3,60 €

Coca de recapte (segons temporada) 3,00 €

EMPANADA GALLEGA
Porció d’empanada		

(5 ous)
(9 ous)

9 €/u.
14 €/u.

Patates amb o sense ceba

3,00 €

Coca d’albergínia, parmesà
i pinyons

3,00 €

CANELONS

Amanida d’espàrrecs i parmesà		

5,90 €

POSTRES

(Si són gratinats, s’haurà d’abonar el total de la comanda)

Amanida de cuscús
i poma a la menta		

5,90 €

Pasta de full
Rebosteria de fruita
Rebosteria clàssica
Éclairs dolços
Lioneses
Pastes pel te
Broquetes de fruita
de temporada
(2 mides)

Tonyina i pebrot

Carbassó
Verdures

Salmó i ou dur

PLATS
Dinar fora de casa? Nosaltres
t’oferim àpats saludables per
emportar-te allà on vulguis!
Aquests plats són
susceptibles de modificació
en funció de la temporada.
Podrà informar-se trucant
prèviament a qualsevol dels
nostres establiments.

Carn rostida (6 u.) 		

Carn rostida (12 u.) 		 20,00 €
Espinacs (6 u.) 		

10,00 €

PLATS PREPARATS
PER EMPORTAR
Tots aquests plats s’hauran d’encarregar amb un mínim
de 72 hores abans de la recollida de la comanda i abonar
un 30% per avançat.

AMANIDES

Pollastre sencer rostit al forn
amb patates i tomàquet 		

17,00 €

5,90 €

Mig pollastre rostit al forn
amb patates i tomàquet 		

9,00 €

5,90 €

Fricandó (0.200 kg) 		

8,00 €

Amanida de formatge de cabra
i préssec		

5,90 €

Amanida de pasta al pesto 		
Amanida de patata
amb tonyina i ceba 		
Amanida de pollastre amb pinya
i aranyons		

Preus amb IVA inclòs.

10,00 €

Ensaladilla russa
5,90 €

19,00 €/kg

Amanida alemanya 		19,00 €/kg

4,50 €

TRUITES VARIADES

Coca de verdures

Pernil York i formatge

1,75 €

Lunch Cocktail

PANETS RODONS

Anxoves, pebrot, tomàquet,
olives i formatge

30 €/kg

48,00 €/kg

Ou dur, enciam, tomàquet
i maionesa

Quiche d’espinacs, pinyons i panses

BANDES DE FULL

PASTES SALADES
PER APERITIU

(mínim de 4 per classe)

3,00 €

Totes les classes de quiche		

Gaudeix d’un moment
en bona companyia!

Cullereta de favetes
amb pernil a la menta

Saltejat de tonyina i pebrot

QUICHE INDIVIDUALS

PER A
COMPARTIR

“LLEPADITS” SALATS
I TRANSPARÈNCIES SALADES

48€/kg

