
DOSSIER
GASTRONÒMIC



PRESENTACIÓ
 
En el món de la gastronomia i l’organització 
d’esdeveniments, el nom d’Ametller Catering 
és sinònim de qualitat i bon servei. Forma part 
de la prestigiosa companyis Ametller Grup de 
Restauració, que compta entre els seus referents amb 
la Masia Can Ametller de Sant Cugat del Vallès. El 
grup suma casi 40 anys oferint servei de restauració 
als seus clients.  
 
Ametller Catering s’encarrega de fer arribar la bona 
cuina i l’excel·lència organitzativa allà on hi hagi 
un acte que preparar: esdeveniment, celebració, 
reunió de treball o festa familiar. Si es tracta d’un 
acte senzill o d’un gran esdeveniment, el nostre equip 
de professionals verteix sempre tota la seva atenció 
i saber fer en oferir el millor servei de càtering 
possible. Diga’ns què necessita i nosaltres ho farem 
realitat. 
 
Ametller Catering també disposem d’un ampli 
ventall d’espais en els que poder celebrar els 
seus actes i esdeveniments: masies tradicionals, 
pintorescs castells, grans halls i petites estaciones. 
Tan a l’aire lliure com en espais tancats, Ametller 
Catering li oferirà un servei excepcional i un catering 
de gran qualitat.
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COFFEE 1
 
Assortiment de pastes de full dolces (2)
Cafè, llet, infusions
Sucs de fruites
Aigües minerals

Preu: 7,00€ + 10% IVA

COFFEE LÍQUID
 
Cafè, llet, infusions
Sucs de fruites
Aigües minerals

Preu: 5,50€ + 10% IVA

COFFEE 3
 
Mini croissant de xocolata (1)
Mini croissant de mantega (1)
Mini xapata d’embotits (1)
Cafè, llet, infusions
Sucs de fruites
Aigües minerals

Preu: 9,50€ + 10% IVA

COFFEE 2
 
Mini croissant de xocolata (1)
Mini croissant de mantega (1)
Cafè, llet, infusions
Sucs de fruites
Aigües minerals

Preu: 8,00€ + 10% IVA

COFFEE 4
 
Mini croissant de xocolata (1)
Mini croissant de mantega (1)
Mini brioix salat (1)
Mini xapata de pernil ibèric (1)
Cafè, llet, infusions
Sucs de fruites
Aigües minerals

Preu: 10,50€ + 10% IVA

COFFEE 5
 
Mini croissant de xocolata (1)
Mini croissant de mantega (1)
Mini magdalenes (1)
Mini brioix salat (1)
Mini xapata de pernil ibèric (1)
Cafè, llet, infusions
Sucs de fruites
Aigües minerals

Preu: 11,50€ + 10% IVA
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COFFEE 6
 
Mini croissant de xocolata (1)
Mini croissant de mantega (1)
Assortiment de mini donuts (1)
Mini brioix de pernil dolç i formatge (1)
Mini xapata d’embotits (1)
Broqueta de fruita de temporada (1)
Cafè, llet, infusions
Sucs de fruites
Aigües minerals

Preu: 12,00€ + 10% IVA

COFFEE 7
 
Mini triangle de gall d’indi, enciam i tomàquet (1)
Mini brioix de salmó fumat i formatge fresc (1)
Mini xapata de pernil ibèric (1)
Mini xapata de formatge (1)
Broqueta de fruita de temporada (1)
Vaset de iogurt amb cereals (1)
Cafè, llet, infusions
Sucs de fruites
Aigües minerals

Preu: 13,00€ + 10% IVA

COFFEE 9
 
Mini croissant de xocolata (1)
Mini croissant de mantega (1)
Mini magdalenes (1)
Assortiment de mini donuts (1)
Mini brioix de salmó fumat i formatge fresc (1)
Mini xapata de pernil ibèric (1)
Mini xapata de formatge (1)
Broqueta de fruita de temporada (1)
Cafè, llet, infusions
Sucs de fruites
Aigües minerals

Preu: 14,00€ + 10% IVA

COFFEE 8
 
Mini croissant de xocolata (1)
Mini croissant de mantega (1)
Pastes de full dolces (1)
Mini brioix de salmó fumat i formatge fresc (1)
Mini xapata de pernil ibèric (1)
Broqueta de fruita de temporada (1)
Vaset de iogurt amb cereals (1)
Cafè, llet, infusions
Sucs de fruites
Aigües minerals

Preu: 13,50€ + 10% IVA
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CÓCTEL 1
 
Xips de fruites i verdures
Assortiment de fruits secs

Celler
Aigües minerals
Copa de cava de la casa
*Refrescs/cervesa suplement 3,5€ + 10% IVA per persona

Preu: 10,50€ + 10% IVA

CÓCTEL 2
 
Xips de fruites i verdures
Assortiment de fruits secs
Assortiment de canapés

Celler
Aigües minerals
Copa de cava de la casa
*Refrescs/cervesa suplement 3,5€ + 10% IVA per persona

Preu: 13,00€ + 10% IVA

CÓCTEL 3
 
Xips de fruites i verdures
Encenalls de pernil ibèric sobre pa de coca amb 
tomàquet
Assortiment de daus de formatge

Celler
Aigües minerals
Copa de cava de la casa
*Refrescs/cervesa suplement 3,5€ + 10% IVA per persona

Preu: 14,00€ + 10% IVA

CÓCTEL 4
 
Xips de fruites i verdures
Encenalls de pernil ibèric sobre pa de coca amb 
tomàquet
Assortiment de canapés
Assortiment de daus de formatge

Celler
Aigües minerals
Copa de cava de la casa
*Refrescs/cervesa suplement 3,5€ + 10% IVA per persona

Preu: 15,50€ + 10% IVA
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LUNCH 
COLLSEROLA
 
Xips de fruites i verdures
Pernil ibèric sobre pa de coca amb tomàquet
Humus de remolatxa amb tomàquet concassé
Mini triangle de salmó i formatge fresc
Briox de mascarpone, tomàquet i alfàbrega
Pepito de llom amb pebrots i formatge
Assortiment de daus de truita (patata i carabassó)
Assortiment de croquetes casolanes

Rebosteria Ametller

Celler
Aigües minerals
Refrescs i cervesa
Vi blanc l’Arnot D.O. Terra Alta
Vi negre l’Arnot D.O. Terra Alta

Preu: 22,00€ + 10% IVA

LUNCH TIBIDABO
 
Xips de fruites i verdures
Pernil ibèric sobre pa de coca amb tomàquet
Mini amanida césar amb vinagreta de iogurt
Assortiment de canapés
Mini triangle vegetal amb alvocat, espinacs i 
xampinyons
Fingers de pollastre amb blat de moro i salsa yuzo
Torradeta de sobrassada amb ou de guatlla a la planxa
Assortiment de croquetes casolanes

Broqueta de fruita de temporada
Rebosteria Ametller

Celler
Aigües minerals
Refrescs i cervesa
Vi blanc l’Arnot D.O. Terra Alta
Vi negre l’Arnot D.O. Terra Alta

Preu: 25,00€ + 10% IVA
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LUNCH LA MOLA
 
Xips de fruites i verdures
Pernil ibèric sobre pa de coca amb tomàquet
Mini amanida caprese de pasta fresca amb vinagreta de 
fruits secs
Assortiment de canapés
Broqueta de salmó i mascarpone
Tàrtar de tomàquet i oliva de kalamata
Broqueta de pinya caramel·litzada i pernil d’ànec
Mini pepito de llom amb prebrots i formatge
Assortiment de croquetes casolanes
Mini hamburguesa de vellada amb formatge i ceba

Buffet de mandonguilles casolanes amb verduretes a la 
juliana

Broqueta de fruita de temporada
Rebosteria Ametller

Celler
Aigües minerals
Refrescs i cervesa
Vi blanc Sumarroca D.O. Penedès
Vi negre Sumarroca D.O. Penedès

Preu: 29,00€ + 10% IVA

LUNCH 
MONTSERRAT
 
Xips de fruites i verdures
Pernil ibèric sobre pa de coca amb tomàquet
Mini amanida de mango i formatge feta amb vinagreta 
de cítrics
Bombó de foie sobre coca de recapte i poma 
caramel·litzada
Coca mallorquina amb verdures
Xarrup de salmorejo amb oli d’alfàbrega / Xarrup de 
crema d’espàrrecs *Segons temporada
Assortiment de daus de truita (patata i carabassó)
Bikini trufat de pernil ibèric
Tataki de tonyina arrebossat amb sèsam i salsa de soja
Fingers de pollastre amb blat de moro i salsa yuzo
Mini hamburguesa de vedella amb formatge i ceba

Broqueta de fruita de temporada
Rebosteria Ametller

Celler
Aigües minerals
Refrescs i cervesa
Vi blanc Celistia D.O. Costers del Segre
Vi negre Celistia D.O. Costers del Segre

Preu: 31,00€ + 10% IVA
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LUNCH MONT 
CARO 

Xips de fruites i verdures
Pernil ibèric sobre pa de coca amb tomàquet
Mini amanida de verdures amb vinagreta d’alfàbrega
Assortit de canapés
Rollet de cogombre, crema de formatge Eneldo i pernil 
dolç
Broqueta de pinya caramel·litzada i pernil d’ànec
Ceviche de corball amb granissat de poma i api
Gyozas de marisc amb salsa teriyaki
Bikini trufat de pernil ibèric
Rollet de roast beef sobre poma caramel·litzada i reducció 
de P. Ximenez
Assortiment de croquetes casolanes
Espeto de llagostí amb fideus grecs i salsa de soja i mel

Buffet de fideuà mediterrània

Broqueta de fruita de temporada
Rebosteria Ametller

Celler
Aigües minerals
Refrescs i cervesa
Vi blanc Celistia D.O. Costers del Segre
Vi negre Celistia D.O. Costers del Segre

Preu: 34,00€ + 10% IVA

LUNCH 
MONTSENY
 
Xips de fruites i verdures
Pernil ibèric sobre pa de coca amb tomàquet
Mini amanida caprese de pasta fresca amb vinagreta de 
fruits secs
Bombó de foie sobre coca de recapte i poma 
caramel·litzada
Triangle de tonyina, enciam i maionesa
Rollet de cogombre, crema de formatge Eneldo i pernil 
dolç
Tàrtar de salmó i alvocat
Torradeta de sobrassada amb ou de guatlla a la planxa
Fingers de pollastre amb blat de moro i salsa yuzo
Espeto de llagostí amb fideus grecs i salsa de soja i mel
Pop melat sobre parmentier de patata
Mini hamburguesa de vedella amb formatge i ceba

Buffet de raviolis de pasta fresca amb salsa de foie

Macedonia de fruita natural de temporada amb coulis 
de gerds
Rebosteria Ametller

Celler
Aigües minerals
Refrescs i cervesa
Vi blanc Bitácora Verdejo D.O. Rueda
Vi negre Celistia D.O. Costers del Segre
Cava Parxet Brut D.O. Cava

Preu: 41,00€ + 10% IVA
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LUNCH CADÍ
 
Xips de fruites i verdures
Pernil ibèric sobre pa de coca amb tomàquet
Mini amanida de mango i formatge feta amb vinagreta de 
cítrics
Xarrup de gaspatxo de síndria / Xarrup de crema de bolets 
*Segons temporada
Bombó de foie sobre coca de recapte i poma 
caramel·litzada
Rollet de cogombre, crema de formatge Eneldo i pernil 
dolç
Cullereta d’steak tartar amb crudités
Espeto de llagostí amb fideus grecs i salsa de soja i mel
Pop a la gallega sobre llit de puré de patata
Caneló de pollastre amb beixamel de foie
Mini hamburguesa de vedella amb formatge i ceba 
Broqueta de filet a la planxa i pebrot amb oli de tòfona

Buffet de fideuà mediterrània
Buffet de formatges amb assortiment de pans i 
melmelades

Macedonia de fruita natural de temporada amb coulis de 
gerds
Rebosteria Ametller

Celler
Aigües minerals
Refrescs i cervesa
Vi blanc Bitácora Verdejo D.O. Rueda
Vi negre Prado del Rey D.O. Ribera del Duero
Cava Parxet Brut D.O. Cava

Preu: 48,00€ + 10% IVA

LUNCH 
PEDRAFORCA
 
Xips de fruites i verdures
Pernil ibèric sobre pa de coca amb tomàquet
Xarrup de gaspatxo de síndria / Xarrup de crema de bolets 
*Segons temporada
Bombó de foie sobre coca de recapte i poma 
caramel·litzada
Tàrtar de tomàquet i oliva de kalamata
Rollet de cogombre, crema de formatge Eneldo i pernil 
dolç
Broqueta de bacallà fumat i tomàquet cherry amb oli 
d’olivada
Espeto de llagostí amb fideus grecs i salsa de soja i mel
Bikini trufat de pernil ibèric
Pop a la gallega sobre llit de puré de patata
Caneló de pollastre amb beixamel de foie
Tataki de tonyina arrebossat amb sèsam i salsa de soja
Mini hamburguesa de vedella amb formatge i ceba
Broqueta de filet a la planxa i pebrot amb oli de tòfona

Buffet de formatges amb assortiment de pans i 
melmelades
Buffet de raviolis de pasta fresca amb salsa de foie

Bombó de fruita (50% banyada en xocolata, 50% normal)
Rebosteria Ametller

Celler
Aigües minerals
Refrescs i cervesa
Vi blanc Bitácora Verdejo D.O. Rueda
Vi negre Prado del Rey D.O. Ribera del Duero
Cava Parxet Brut D.O. Cava

Preu: 51,00€ + 10% IVA
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BUFFET D’ARRÒS 
I FIDEUÀ (escollir una 
referència)
 
Fideuà de sèpia i cloïsses
Fideuà de bolets i costella de porc
Arròs de sèpia i cloïsses
Arròs de verdures ECO
Arròs caldós de llamàntol (Supl. 4€ + IVA per persona)
Arròs del senyoret amb rap, sèpia i llagostí (Supl. 5€ + 
IVA per persona)

Preu: 4,50€ + 10% IVA per persona

BUFFET DE 
FORMATGES
 
Piruletes de parmesà
Mahó
Gorgonzola
Garrotxa
Pesto
Acompanyat d’una amplia varietat de pans, confitures 
artesanes i fruits secs

Preu: 4,50€ + 10% IVA per persona

BUFFET DE 
PERNIL IBÈRIC DE 
GLA
 
Espatlleta ibèrica de gla al tall 
(fins a 50 persones)

Preu: 400€/u + 10% IVA

Pernil ibèric de gla al tall 
(fins a 100 persones)

Preu: 680€/u + 10% IVA*
Ambdues opcions acompanyades de pa de coca amb 
tomàquet i oli d’oliva verge
*Suplement segon pernil 350€ + 10% IVA
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BUFFET JAPONÈS
 
Sushi, makis, nigiris
Acompanyat amb wasabi i salsa de soja

Preu: 7,50€ + 10% IVA per persona

BUFFET AMERICÀ
 
Mini hamburguesa de vedella amb formatge i ceba 
caramel·litzada
Pepito de llom amb pebrots i formatge
Nuggets de pollastre amb salsa barbacoa
Mini frankfurt amb ceba cruixent

Preu: 5,50€ + 10% IVA per persona

BUFFET DE 
BROQUETES 
 
Broqueta de pollastre i verdures
Broqueta de rap i llagostí
Broqueta de magret d’ànec i pera caramel·litzada
Broqueta de secret ibèric amb cebetes confitades

Preu: 6,50€ + 10% IVA per persona

BUFFET SALUDABLE
 
Bikini de pernil ibèric, mozzarella i tòfona
Mini amanida de mango i formatge feta amb vinagreta de 
cítrics
Xarrup de crema de meló / Xarrup de crema d’espàrrecs 
*Segons temporada
Guacamole amb natxos
Mini hamburguesa de salmó amb pa de colors

Preu: 7,50€ + 10% IVA per persona
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MENÚ MOSCATELL
 
Primers
Amanida de fruites i verdures en direrents textures
Timbal de mongetes del ganxet amb cruixent de pernil de gla
Crema de bolets amb ravioli de verdures
Crema d’espàrrecs amb llagostins saltejats
Saltejat de carxofes, espàrrecs verds, llagostí i romesco
Hummus d’albergínia amb medalló de pop a la brasa i xips de moniato

Segons
Confit d’ànec amb caviar d’albergínia i cebes caramel·litzades
Lingot de vedella gallega amb puré de patates i verdures
Magret d’ànec amb carxofa confitada a l’oli de romaní  i fruits vermells
Llom de llobarro a la brasa amb fritada d’alls tendres i reducció de verdejo
Suprema de lluç a la donostiarra sobre llit de verdures

Bodega
Aigües minerals
Vi blanc Vincles D.O. Penedès
Vi negre Vincles D.O. Penedès
Cava Parxet Brut Reserva

Preu: 38,00€ + 10% IVA per persona
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MENÚ PARELLADA
 
Primers
Amanida d’espinacs baby amb cruixent de cansalada, formatge feta i maduixes
Crema de carbassa amb vieires confitades i cruixent de pernil
Parmentier de patata trufada amb vieires a la planxa i xips de verdures
Carpaccio de vedella amb encenalls de formatge parmesà
Caneló de marisc amb salsa de carabiners
Ravioli de bou de mar a la marinera amb Anís del Mono

Segons
Llom de bacallà a la llauna amb cigrons
Turbot a la planxa amb saltejat de bolets i espàrrecs i compota de carbassa
Bacallà confitat amb samfaina de verdures sobre cruixent de patata
Medallons de presa ibèrica amb salsa de bolets, patata panadera i verdures saltejades
Lingot de xai amb compota de poma i trossets de poma caramel·litzada
Tarrina de costellam de porc ibèric amb crema de carbassa i oli de farigola
Confit d’ànec desossat envolcallat de pasta brick amb salsa de nabius

Bodega
Aigües minerals
Vi blanc Celístia D.O. Costers del Sió
Vi negre Celístia D.O. Costers del Sió
Cava Parxet Brut Reserva

Preu: 46,00€ + 10% IVA per persona
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MENÚ XAREL·LO
 
Primers
Amanida de llagostins amb fabetes baby i menta fresca
Carpaccio de vedella, tagliatelle al peso i escamarlà a la planxa
Tartar de mango, coriandre i tomàquet cassé amb llagostins saltejats
Tartar de tonyina vermella amb oli de sèsam i gelat de wasabi
Crema de marisc amb medallons de llagosta
Ravioli de bou de mar a la marinera amb Anís del Mono

Segons
Suprema d’orada rostida amb cruixent de porro i sopeta de carabassó i eucaliptus
Tronc de turbot estil suquet
Suprema de turbot amb salsa d’eriçons de mar
Medalló de vedella amb salsa cafè parís i patata cremosa
Tarrina de costellam de porc ibèric amb crema de carbassa i oli de farigola
Lingot de xai amb peres de puigcerdà confitades
Caneló de poularda amb la seva beixamel i reducció de Pedro Ximenez

Bodega
Aigües minerals
Vi blanc Celístia D.O. Costers del Sió
Vi negre Celístia D.O. Costers del Sió
Cava Parxet Brut Reserva

Preu: 51,00€ + 10% IVA per persona
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PRIMER PLAT 
PICA-PICA
 
Pernil ibèric sobre pa de coca amb tomàquet
Amanida de ruca amb mango i formatge feta
Pinya caramel·litzada amb pernil d’ànec
Assortiment de croquetes casolanes
Pop melat sobre parmentier de patata

Preu: 3,50€ + 10% IVA* per persona
* Suplement canvi primer plat per pica-pica

POSTRES PELS 
MENÚS
 
Broqueta de fruita natural banyada amb xocolata
Profiterols de crema amb cobertura de cacao i avellana 
caramel·litzada
Tatén de poma amb crema anglesa de vainilla de 
madagascar i làmines de taronja confitada
Carpaccio de pinya caramel·litzada amb gelat de coco
Mousse de xocolata, manjari amb coulils de taronja
Dolç d’avellana amb salsa praliné i gelat de llimona
Broqueta de fruites sobre crema anglesa
Sopeta de iogurt amb granitzat de fruits vermells i gelat 
de vainilla
Pastissos de la casa (suplement segons pastís)
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INFORMACIÓ 
GENERAL
 
CONDICIONS GENERALS:
Aquets preus NO inclouen l’IVA
Totes les propostes son per una comanda mínima de:
- 200 € en coffees
- 240 € en cóctels
- 300 € en lunch
- 350 € en menús
*En cas que l’impor total sigui inferior s’haurà d’abonar l’import mínim.

EL PREU INCLOU:
Oferta gastronòmica adjunta
Servei de transport i logística (fins a 25km des de les oficines centrals 
d’Ametller catering). Per a distàncies superiors consultar tarifa.
Material necessari per a realitzar el servei de lunch, cóctel i coffee fins 
a 50 persones (vaixella, coberteria i cristalleria d’un sol ús en cas de 
només entrega).
En cas de només entrega però amb el material propi (vaixella, coberte-
ria i cristalleria), el suplement de recollida serà a partir de 50 € + 10% 
IVA (segons distància).
Estovalles de color negre o blanc (excepte si només és entrega).
Tovallons de paper Ametller catering
Material de cuina necessari per a realitzar el servei.

EL PREU NO INCLOU:
Mobiliari en sala de banquets: a partir de 25 € + 10% IVA per persona
Mobiliari en sala de lunch per a més de 50 persones: a partir de 20 € + 
10% IVA per persona.
Mobiliari, estovalles i parment especial / personalitzat.
Decoració floral.
Lloguer o cànon de l’espai.

Servei de cambrer:
- Coffee break: 90 € + 10% IVA / Cambrer (3 hores).
- Cóctel, Lunch i Banquet: 130 € +10% IVA / Cambrer (6 hores).
*Recomanem un cambrer cada 15 persones per a un bon servei.
Servei de cafè o infusió: 2 € + 10% IVA per persona
Opció d’aigua mineral 1,5l: 1,80 € + 10% IVA per unitat
Opció de refresc/cervesa: 3,5 € + 10% IVA per persona

CONDICIONS DE PAGAMENT:
La reserva del servei es farà efectiva en el moment d’abonar una paga i 
senyal del 20% del pressupost.
Es realitzarà un segon pagament del 50% del pressupost un mes abans 
de l’esdeveniment.
En cas de canelació a menys de 7 dies de l’esdeveniment, les quantitats 
abonades no es retornaran. En cas d’anul·lació a més de 7 dies les 
quantitats abonades es guardaran per una nova data.
El 30% restant de l’import total s’abonarà, com a tard, 48h laborables 
abans de l’esdeveniment.



Camí de Can Ametller s/n
08195 Sant Cugat del Vallès

Barcelona

T.: 93 674 91 51
www.ametllercatering.com

info@ametllercatering.com


