PROPOSTES

Coffee Break

COFFEE BREAK

SELECCIÓ DE CAFÉS EN CÀPSULES

Café
Café descafeïnat
SELECCIÓ DE LLE TS
I BEGUDES VEGETALS

Semi
Civada
Sense lactosa
Soja
SELECCIÓ DE TÉS I INFUSIONS

Te vermell
Te verd
Poliol menta
Camamilla
SELECCIÓ DE SUCS

(En ampolla)
Taronja
Pinya
Préssec
SELECCIÓ D’EDUL CORANTS

Sucre blanc
Sucre ros
Sacarina
AIGUA MINERAL

30 Minuts
4 hores
8 hores

4,00 € Per persona/ IVA inclòs
7,00 € Per persona/ IVA inclòs
10,00 € Per persona/ IVA inclòs

Condicions:
Tots els comensals han d’escollir el mateix menú. Màxim per 29 persones.
Per grups de +30 persones hi haurà un suplement de 2€ extra en el coﬀee gastronòmic.
Si es desitja afegir un o varis aperitius, a més a més de la quantitat estipulada,
es cobrarà un import de +3€ per persona i aperitiu.
Servei sense cambrer, en cas de voler el contrari,
el preu és de 25€ per hora i per cambrer.

PROPOSTES

Coffee Break

COFFEE BREAK

gaﬆronomic
A triar 3 opcions
entre 2 dolços i 1 salat:
DOLÇOS

Mini croissant
Mini croissant de xocolata
Mini ensaïmades
Mini donuts de sucre
Mini donuts de xocolata
Assortiment de fruita
sencera Galetes digestive
.......
SAL ATS

Xapateta de sèsam
amb pernil del país o gall dindi o formatge
Mini sandvitx de guacamole
i salmó fumat
Mini entrepà integral de tonyina
Mini brioix
amb llonganissa o gall dindi o formatge
Broqueta de fruita
Assortiment de fruits secs
Daus de formatge amb minibastonets
Daus de fuet amb minibastonets

+ 8,00 €

Per persona/IVA inclòs

Condicions:
El coﬀe break gastronòmic ha d’anar acompanyat per una de les nostres opcions
de coﬀe break líquid.
Tots els comensals han d’escollir el mateix menú. Màxim per 29 persones.
Per grups de +30 persones hi haurà un suplement de 2€ extra en el coﬀee gastronòmic.
Si es desitja afegir un o varis aperitius, a més a més de la quantitat estipulada,
es cobrarà un import de +3€ per persona i aperitiu.
Servei sense cambrer, en cas de voler el contrari,
el preu és de 25€ per hora i per cambrer.

