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12 €/pax

APERITIUS

1
Assortiment de xips de
moniato, patata, iuca

Croquetes de pollastre rostit

Mix de mini pizzes

Torradeta de formatge fresc i salmó

Farcell de mousse d’escalivada
amb llagostí marinat

Cremós de iogurt amb mango

Broqueta de fruita natural

Aigües naturals

Vi blanc / negre

Refrescs i cervesa

Cafè

APERITIUS



16 €/pax

APERITIUS

2
Micro amanida de tomàquet confitat
amb parmesà i alfàbrega

Bunyols de bacallà amb olivada

Croquetes d’espinacs i formatge de cabra

Tires de xoco a l’andalusa amb romesco

Torradeta de mi-cuit d’ànec

Cullereta de cigrons amb llamàntol

Truita de patates tofonada del Fènix

Bunyol de xocolata calenta
amb taronja amarga

Cremós de formatge amb toffee i galeta

Aigües naturals

Vi blanc / negre

Refrescs i cervesa

Cafè

21 €/pax

APERITIUS

3
Macadàmies amb tempura

Croquetes de ceps i foie

Bastonets de pollastre amb cereals,
mostassa i mel

Torradeta de pernil ibèric

Llauneta de vieires, favetes i romesco

Copa de brandada de bacallà i cremós d’espinacs

Canelo de mousse de foie, poma caramel·litzada
i pernil d’ànec

Tataki de vedella amb carbassa i trompetes 
de la mort

Assortiment de formatges amb confitura 
mini tatín de plàtan amb llimona i xocolata

Aigües naturals

Vi blanc / negre

Refrescs i cervesa

Cafè



COFFEE BREAKS COFFEE BREAKS

COFFEE 
BÀSIC

4 €/pax

COFFEE 
EXECUTIVE

5 €/pax

COFFEE 
PREMIUM
7 €/pax 

COFFEE 
MIGDIA 12.00 h

7 €/pax

Cafès i llet Cafès i llet Cafès i llet Cafès i infusions

Infusions Infusions Infusions Cerveses i refrigeris

Aigües i sucs Aigües i sucs Aigües i sucs Pastes salades

Mini croissants Mini croissants Mini croissants Mini sandwich de pa de 
motlle de salmó i olivada, 

mixte de mozarella, 
tomàquet i anxoves 

Mini croissants xocolata Mini croissants xocolata Formatge i crackers

Assortiment mini entrepans Assortiment mini entrepans Assortiment mini entrepans

Sandwiches pa de motllo Xips

Fruita tallada Fruita tallada



3CONTACTE
Informació i reserves

T. +376 804 200
business&events@daguisa.com

www.daguisa.com
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