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Relació de producte

Mini panets
Mini panet d´hamburguesa de pollastre al curry
Mini xapata de pernil ibèric
Lingot de cereals amb roast-beef, ruca i parmesà
Mini baguette integral vegetal (vegetarià)
Mini d´olives negres amb alvocat i anxova
Mini de nous amb sobrassada ibèrica i mel
Mini brioixet de mousse de foie d´ànec
Sandvitx de salmó fumat amb ou filat

2,10
2,75
2,75
2,10
2,10
2,10
1,75
2,75

€
€
€
€
€
€
€
€

Uni.
Uni.
Uni.
Uni.
Uni.
Uni.
Uni.
Uni.

Llesquetes ("Montaditos")
Montadito d´espàrrecs verds amb pernil
Montadito de filet a la mostassa amb cebetes
caramel·litzades
Montadito de xistorra amb ou ferrat de guatlla
Montadito de bacallà fumat amb olives negres i
cherry
Montadito de xampinyons amb rulo de cabra gratinat

2,45 € Uni.
2,45 € Uni.
2,10 € Uni.
2,10 € Uni.
2,10 € Uni.

Aperitiu fred
Broqueteta de pop a Feira amb pimentó de la Vera
Rotllet de roast-beef amb foie i mango
Tartaletes: ou de guatlla amb sobrassada, espinacs
a la crema, amanida russa
Torradeta amb foie d´ànec caramel·litzat amb poma
Encenalls de pernil ibèric amb roses de Tête de
Moine
Xips de iuca casolanes i verdures variades

3,30 € Uni.
2,10 € Uni.
1,30 € Uni.
1,75 € Uni.
31,50 € Saf.
11,60 € Saf.

Aperitiu calent
Broqueteta de rap i carxofes arrebossades
Broqueteta d´espàrrecs verds a la planxa
Croquetetes de còctel: pernil ibèric, pollastre,
carbassó, ceps, lluç i gambes
Piruleta de pollastre marinat amb cítrics
Tataki de tonyina en mini broqueta
Llagostí amb pasta kataiffi i salsa agredolça

2,75 € Uni.
2,10 € Uni.
0,75 € Uni.
1,75 € Uni.
3,30 € Uni.
3,30 € Uni.

Focaccia d´escalivats: carbassó, pernil d´ànec, rulo
de cabra, anxova

1,30 € Uni.

Mini degustacions
Chupito: crema de carbassó i carbassa, crema de
pastanaga i api, crema de bolets
Spoon: roast-beef i ou filat amb espinacs a la
crema, bacallà amb panses i pinyons, mousse de
patata a l´oli de tòfona amb ou escalfat de guatlla
Platet: favetes baby amb llagostins al vapor, fideuà
de peix i marisc
Platet: wok de pollastre i verduretes, arròs negre de
llagostins, fideuà de peix i marisc

1,75 € Uni.
2,10 € Uni.

3,30 € Uni.
2,45 € Uni.

Postres
Mini broqueta de fruites de temporada
Tarta fina de full amb poma i fruits secs
Assortit de mini lioneses
Roques de brownie de xocolata amb nous

2,35
48,50
48,50
3,60

€
€
€
€

Uni.
Qg.
Qg.
Rac.

1,30
1,30
1,30
1,75
48,50

€
€
€
€
€

Uni.
Uni.
Uni.
Uni.
Qg.

Selecció per a coffee-break
Mini croissant
Mini palmera de xocolata
Mini ensaïmada
Mini brioixet de york i formatge
Pastes de full i de te

Disposem de serveis addicionals (cambrers, lloguer de material...) per fer del seu
esdeveniment un acte únic i exclusiu.
Demani al nostre departament comercial un pressupost personalitzat
(info@brusicatering.com - tel/ 93.209.77.49).
Per menús amb intoleràncies alimentaries (vegans, celíacs, al·lèrgics a la lactosa...)
consulti amb nosaltres les propostes alternatives.
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