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Durada del servei 45 | 90 minuts
Material vidre 
Servei de cambrers inclòs

Menú (Núm. de peces /persona 10-11)

Assortit de croquetes
Focaccia amb rúcula i roastbeef
Vaset d’hummus d’edamame amb cruixent de ceba
Coca de vidre amb pernil ibèric
Brioix negre amb salmó i formatge crema
Piruleta de llagostí marinat
Dau de bacallà grillat amb chutney de mango
Cullereta de foie amb reducció d’oporto

Bodega

Servei de refrescos i cervesa

Còctel Nadal 1

Postre:

Brownie de xocolata amb nous
Assortit Nadalenc



Aquest preu inclou:
Taules per barra begudes (2-4) i taules altes (2-6), tovalles, parament vidre, decoració de barra 
i taules suport, transport muntatge, servei i recollida.
Servei de cambrer 4hs incloent muntatge i desmuntatge en horari diürn. (hores nocturnes no 
incloses)
I.V.A. (10%) No inclòs. 

Proposta 
Núm. 
persones Material

Preu
persona

Servei menú amb parament complet 

Servei de cambrers

50

1

Vidre
Porcellana

45,00€

Inclosos

Servei menú amb parament complet 

Servei de cambrers

100

3

Vidre
Porcellana

42,00 € 

Inclosos

Còctel Nadal 1

Extra     Vi blanc i negre 3,00€/persona
Servei de cafe 2.5 €/persona



Durada del servei 45 | 90 minuts
Material vidre 
Servei de cambrers inclòs

Menú (Núm. de peces /persona 11)

Cullerta de pop a Feira
Wrap de salmó amb mezclum i cremet
Vasset d’hummus de remolatxa amb crudites
Safata d’encenalls de pernil ibèric amb bastonets
Assortit  de croquetes
Tartaleta de pa d’olives amb mousse de gorgonzola i melmelada
Broqueta de vedella i poma caramelitzada

Bodega
Cava Mistinguett Brut nature
Servei de refrescos i cervesa

Còctel Nadal 2

Postre:
Assortit nadalenc



Aquest preu inclou:
Taules per barra begudes (2-4) i taules altes (2-6), tovalles, parament vidre, decoració de barra 
i taules, transport muntatge, servei i recollida.
Servei de cambrer 4hs incloent muntatge i desmuntatge en horari diürn. (hores nocturnes no 
incloses)
I.V.A. (10%) No inclòs. 

Proposta 
Núm. 
persones Material

Preu
persona

Servei menú amb parament complet 

Servei de cambrers

50

1

Vidre
Porcellana

32,00€

Inclosos

Servei menú amb parament complet 

Servei de cambrers

100

3

Vidre
Porcellana

30,00 € 

Inclosos

Còctel Nadal 2

Extra:    Vi blanc i negre DO Terra Alta per 3,00€/persona
Servei de café 2.5 € /persona



Els preus descrits en aquestes propostes corresponen al producte, material i personal descrits en cada una de les ofertes. 
Sobre qualsevol petició caldrà calcular el cost del servei tenint en compte les característiques de l’espai i les necessitats específiques de 
l’esdeveniment. 

De ser possible, caldrà fer una visita tècnica a l’espai per valorar altres necessitats o material no inclosos en les ofertes. 
(p.e. decoració especial, taules extres, etc.)

Per a mantenir i assegurar la qualitat del nostre servei, demanem que ens feu arribar les comandes amb un mínim 
de 72 hores hàbils d’antelació. En cas de cancel·lar un servei durant les 48 hores prèvies a l’acte es facturarà el 50% del cost.

Servei de cambrers 
El servei de cambrers està inclòs. Previ a la confirmació de l’acte i horaris, s’ajustarà a la realitat final 
Amb el preu indicat estan contemplades: 4 hores incloen muntatge i desmuntatge.
Les hores extres de cada cambrer es comptaran a 35€/h. I cambrer. A partir de les 22hs hi ha un increment del 25% en el preu hora.

Transport
El servei de transport dins de l’àrea metropolitana de Barcelona està inclòs, tota població diferent es valorarà 
de forma independent i personalitzada segons les necessitats.

Forma de pagament 
Pagament a través de transferència bancària: “La Caixa” c/c ES36.2100.3106.28.2200173409. 
El pagament es farà un 30% de l’import a la confirmació i acceptació del pressupost,
70% a les 72 hores prèvies de la celebració.

Condicions Generals de Treball



Dades de contacte

SALTA CATERING 
C/ Zamora, 103 · 105 
08018 BARCELONA 
t. 93 351 38 65
Coordinadora càtering 
Anna Ràfols
t. 625 712 613 
coordinacio@saltacatering.com 

Contacte



Perquè la vida està plena 
de moments irrepetibles, 
volem participar-hi 
i ajudar-te a gaudir-los.
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