entrepans
barra de blat o cereals
ibèric
formatge manxec
vegetal 100%
vegetal amb ou i tonyina
petit
gran

2,50 €/u
3,50 €/u

amb pa de fajol
3,80 €/u

aperitius

pasta salada
20 peces 8,00 € - 40 peces 15,00 €

xoricet / tonyina / salsitxa / parmesà /
anxova / paté / festuc / sobrassada
macadàmia / oliva

canapès

mini entrepans
coques salades
tomàquet amb bacó
quatre formatges
pollastre al curri
escalivada
11,50 €/u

15 peces 15,00 € - 30 peces 30,00 €

caviar / pernil ibèric / gambes /
crema d’anxova / rocafort / tonyina /
sobrassada / pernil dolç / paté fines herbes /
salmó (amb pa de fajol)

mini croissants

de recapte
escalivada i formatge de cabra
verdures amb olivada i fruits secs
18,00 €/u

quiches
i mini quiches

blat

verdures amb formatge feta
rocafort amb tomàquet xerri
pernil dolç i formatge emmental
espinacs amb nous i formatge de cabra
bolets
carbassa i formatge blau

espelta

18,00 €/u

amb base de farina de fajol
17,20 €/u

12 peces 18,00 € - 24 peces 36,00 €

salmó / tonyina / anxova de l’Escala /
tomàquet i mozzarella fresca
amb mini croissants d’espelta i cereals
12 peces 18,20 € - 24 peces 32,50 €

*consulteu altres varietats
segons temporada

safata de 24 mini quiches
15,60 €

vienès

tomàquet, seitó i ruca
espàrrec verd a la planxa i pernil d’ànec

tomàquet, pernil ibèric i formatge brie
escalivada i formatge de cabra
8 peces 15,50 €
16 peces 30,50 €

sandvitxos

pots
escollir
les varietats
al teu gust !

pollastre / gambes /
tonyina i ou dur /
salmó fumat (amb pa de fajol) /
vegetal 100% (amb pa de kamut)
12 peces 22,50 €
24 peces 38,50 €

safates

gamba amb salsa rosa i fulles verdes
truita a la francesa

brioix

ou dur, tomàquet xerri i enciam
pernil dolç i formatge
10 peces 16,00 €
20 peces 32,00 €

puces
formatge brie i sobrassada
pollastre, ou dur i enciam
tomàquet i llom ibèric
tonyina amb fulla de roure i maionesa
tomàquet, truita de patates
i ceba de Figueres
8 peces 15,50 €
16 peces 30,50 €

espatlla ibèrica
5/6 pers.

(250gr)

15,50 €

10/12 pers. (500gr)

30,00 €

torrades de coca de pa amb tomàquet
5 pers. (2 talls per pers.)

preu 4,90 €

assortit de formatges
de l’empordà (mas marcè)
500gr

17,00 €

assortit de pans de casamoner
20 talls

3,90 €

*tots els preus tenen l’IVA inclòs

ballesteries

s’agaró

pujada st. feliu, 1 972
606 426

av. platja d’aro, 283
972 325 574

hipercor

sant narcís

migdia

santa clara

barcelona, 106 972
188 400
migdia, 13
972 200 115

montjuïc

fort roig, 15-20
972 447 523

palau

st. narcís, 89
972 239 425

sta. clara, 45
972 427 343

pericot

av. andreu tuyet, 1-3
972 298 193

pastanaga
formatge i nabius
taronja i xocolata
sara
20 peces xocolata i nous
20,00 €
flamet
sacher
40 peces
40,00 €

plaça lledoner
972 579 553

pare claret

palamós

mini
cassoletes
de crema
i fruita

20 peces 18,00 €
40 peces 36,00 €

mini cargols d’ametlla
trenes de cardamom
mini xuixos
de nata i crema

20 peces
15,00 €

didac garell i tauler, 10
972 314 281

càterings

40 peces
28,00 €

càtering

només mini xuixos
20 peces
30,00 €

torroella

barcelona, 215
972 486 387
st. antoni m.claret, 5
972 606 425

rebosteria

40 peces
60,00 €

pots
escollir
les varietats
al teu gust !

mini
croissants
normals
xocolata negra
xocolata blanca
20 peces 40 peces
14,00 €
28,00 €

per a empreses i particulars
consulteu el nostre servei complet
amb muntatge, material i cambrers

la presentació dels nostres productes
pot variar segons el servei contractat
casamoner es reserva el dret
a modificar l’import d’algun producte
segons el preu de mercat

coca de l’àvia

15 pers.
ideal per a
berenars i festes (1,5kg)
d’aniversari!
18,00 €

encàrrecs amb un mínim
de 48h d’antelació al servei
per a particulars podeu fer
la reserva a les botigues

servei a domicili gratuït
per a una compra superior a 150€
(àrea metropolitana de Girona, excepte hipercor)

també tenim
pastissos individuals

607 274 950
catering@casamoner.com
www.casamoner.com

2,90 €/u

*tots els preus tenen l’IVA inclòs

*tots els preus tenen l’IVA inclòs

pasta dolça
crema
cabell d’àngel
crema i fruita
massapà
250 gr
8,50 €

500 gr
15,50 €

coca de xocolata
15 pers. (2kg)
24,50 €

