Llista de plats pica-pica
per emportar-se
Opció 1: 13,50 €/pp
Panet de viena serrà
Briox de pernil i formatge
Mini croissant vegetal
Coca salada variada
Pasta salada cocktail
Croqueta a escollir
Mini quiche lorraine
Truita de patates

Opció 2: 18,70 €/pp

Cullera de salmó i formatge fresc
Torrada d’humus amb tartar de dàtils
Mini croissant vegetal amb tonyina
Panet serrà semillat
Pasta fullada de tonyina amb samfaina
Vol-au-vent de xampinyó
Mini quiche lorraine
Tartaleta de brandada de bacallà
Torrada d’escalivada i anxova
Croqueta a escollir
Truita de patates

Opció 3: 23,50 €/pp

Cullera de salmó i formatge fresc
Torrada d’humus amb tartar de dàtils
Barqueta de pollastre al curry
Mini croissant vegetal amb tonyina
Panet serrà semillat
Pasta fullada de tonyina amb samfaina
Vol-au-vent de xampinyó
Mini hamburguesa
Mini quiche lorraine
Tartaleta de brandada de bacallà
Rollets de formatge i pinya
Xarrup de Vichisoise amb xupa-xup de formatge de cabra
Assortit de canapès

mínim 6 unitats producte, IVA inclòs

www.maspastissers.com
Passeig Maragall, 66
Tel. 93 455 19 87
Passeig Maragall, 269
Tel. 93 435 48 73
Carrer Còrsega, 398
Tel. 93 207 07 64

Preus a recollir en botiga
Servei a domicili + 8,5€

CÀTERING

Fullades & Co

Oferta Aperitius

Mini Panets

Canyes cruixents
· Sobrassada i formatge
· Roquefort
· Crema d’anxoves
Pasta salada cocktail
Vol au vent de xampinyons
Mini quiche lorraine
Barqueta de pollastre al curry
Tartaletes
· Ensaladilla rusa
· Brandada de bacallà

Canya de llom (Pa de Llavors)

2,10 €

Pernil de gla (Pa de Llavors)

2,50 €

York i gruyere (Pa de Llavors)

1,85 €

Butifarra blanca (Pa d’anous)

1,85 €

Fuet (Pa Rústic)

1,85 €

Formatge manxego i anxova (Pa d’anous)

2,10 €

Assortiment de Canapes

Escalivada i tonyina (Pa d’olives)

2,10 €

Caviar
Tonyina i escalibada
Salmó i Ciboulette
Pernil i Pinya
Gamba
Roquefort i nous
Paté i Gerds
Formatge i anxova
Cranc
Mini tartaletes variades

Torrades
Salmó i formatge fresc

2,20 €

Sardina a la brasa amb olivada i rucola

2,20 €

Humus amb tartar de dàtils i iogurt (Vegan)

2,00 €

Pà d’especies amb foie micuit i fruits del bosc

2,60 €

York i formatge gruyere

1,80 €

Sobrassada i pera grillé

1,90 €

Vegetal amb tonyina

1,90 €

Tramezzino & Wrap (Tu tries)
Roast Beef, ceba confitada i mostassa Dijon

2,40 €

Sobrassada vegana amb dàtils i canonges (Vegan)

2,20 €

Tomaquet, formatge i anxova

2,20 €

Mascarpone, salmó i anet

2,40 €

Baba Ganush (Paté d’alberginia)
amb canonges (Vegan)

Assortiment d’iberics
44,60 € /Kg
1,95 €
1,40 €
1,95 €
1,85 €

2,20 €

12,00 € / 100 gr.

Assortiment de formatges amb f. secs

9,00 € / 100 gr.

Salmó fumat

8,00 € / 100 gr.

Especial format gran per compartir
25,35 € /Kg

· Recapte, carbasso i ceba, sobrassada/mel,
49,00 € /Kg

escalivada i anxoves, butifarra i bolets,
porro i gorgonzola italiana
Truites de patates amb.... (Tu tries)

14,35 € /Kg

· Tradicional amb ceba
· Alberginia
· Bolets
· Botifarra negra
Pastissos salats

Cullereta de tartar de salmó amb guacamole
Cullereta de ceviche de gambes i tartar de Wakame
Xarrup de Vichisoise amb xupa-xup
de formatge de cabra
Xarrup de llet de burrata amb tomàquet
sec i alfabrega
Xarrup de Coco/Curri amb broqueta de pollastre
Broqueta de botifarra i pebrots gratinada
amb “all i oli”
Broqueta de “ Pulpo con Catxelos”
Broqueta de tataki de tonyina bluefinn
Mini hamburgueses amb ceba
caramel.litzada i mostassa antiga
Makis de paella amb musclo escabetxat (3 Unit.)

2,30 €
2,40 €
2,30 €

· Tonyina

29,40 € /Kg

· Gambes

34,95 € /Kg

· Salmó

34,95 € /Kg

Vegan Dip’s, tria entre:

3,00 € /U.

· Humus
· Guacamole
· Sobrassada vegana
· Baba Ganush

2,30 €
2,50 €
2,60 €
3,20 €
3,20 €
2,60 €
2,50 €

Crocks
Croquetons de pernil, pollastre, ceps o formatge
Fingers de pollastre amb mostassa i mel
Dàtils amb bacon

amb pa de coca

Coques

Culleretes, Xarrups i d’altres

Mini Briox o Croissant

Safates

2,10 €

0,90 € /U.
2,90 €
1,05 € /U.

Dolç
Pasta fullada variada

46,50 € /Kg

Rebosteria MAS

45,20 € /Kg

Pastissos individuals

4,30 € /U.

Broqueta de fruites

2,50 € /U.

mínim 6 unitats producte, IVA inclòs

