
_ LA CARTA DEL CÀTERING

 Aperitius |
 Sardina marinada en cítrics sobre cracker casolana
 Voulavent farcit de pastís de peix amb salsa còctel
 Bombons de foie i poma
 Macarons de tinta de calamar amb salmó, formatge crema i melmelada de tomàquet
 Cornet amb brandada de bacallà i maionesa verda
 Degustació de burrata de búfala de l’Empordà mar i muntanya
 Brotxeta de meló amb pernil
 Mini coques d'escalivada amb olives de kalamata
 Croqueta de pollastre invertida
 Mini hamburguesa de vedella
 Blinis de salmó fumat i formatge crema
 Mini quiches de verdures de l’hort

 Segon plat | Showcooking d’arrossos
 Arròs de sèpia i gambes
 Arròs de pop i papada
 Arròs mar i muntanya
 Arròs al gust
 Fideuada de sèpia i gambes

El menú de càtering inclou 5 aperitius, un o dos arrossos i un postre.
Els preus del càtering són personalitzats a partir de 50€ (IVA inclòs) per comensal. 
Les begudes les podeu posar vosaltres o escollir els nostres vins de petits cellers de la DO. Empordà. 
Adaptem tots els plats a totes les necessitats (intoleràncies i/o al.lèrgies). 

Postres | Casaments
Pastís de noces (Naked cake de nata i fruits vermells)

Pastís Red Velvet

Pastís personalitzat al gust

Pastissos al gust |
Pastís cremós de formatge

Lemon Pie de Llima i alfàbrega

Brownie de xocolata

Victoria Sponge Cake

Altres (a petició dels clients)

Aniversaris |
Números de pa de pessic farcit de nata muntada i melmelada
de gerds i decorats amb fruits vermells i  llaminadures.

Números de brownie decorat amb trufa de xocolata negra i 
decorat amb fruites i dolços de xocolata.



Oferim el servei de càtering a Hotels, Cases Rurals,
a casa vostra o allà on el necessitis.  

Poder disposar de cuines equipades com les d’un Hotel,
Centre d’esdeveniments,…

ens permet poder cuinar menús elaborats
amb els seus aperitius, primers,

segons plats i postres. 

MENÚ PERSONALITZAT

_

RESERVES: a hola@onaprivatechef.com.
Consulta’ns per saber els preus del Menú personalizat i ens adaptarem a les teves necessitats. Escriu-nos a hola@onaprivatechef.com.
Adaptem tots els menús a totes les necessitats (intoleràncies i/o al.lèrgies).
_

MENÚ
Personalitzat El Càtering

També oferim menús personalitzats. Dissenyem un menú 
exclusiu per a vosaltres. Digueu-nos que us ve de gust 
menjar o deixeu-vos sorprendre per la nostra xef.
Podreu triar els aperitius, primers plats, segons i postres 
_

Els preus dels menús són per persona i no inclouen les 
begudes. Podeu posar-les vosaltres o escollir els nostres 
vins de petits cellers de la DO. Empordà.


