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PRESENTACIÓ
La il·lusió... la força d’un sentiment... Un 
sentiment que ens fa voler crear un compromís 
etern amb el ser estimat... 
 
És la il·lusió de fer realitat un somni, de marcar 
en foc una data al calendari que us acompanyarà 
tota la vida. 
 
És aquesta il·lusió que ens porta a dedicar tota 
la nsotra feina, el nostre esforç, a crear un dia 
inolvidable al vostre costat. 
 
En Ametller Catering us acompanyarem durant 
els preparatius, oferint el nostre consell construit 
amb l’experiència i dedicació, vivint amb 
vosaltres el somni d’un dia, el compromís d’una 
vida. 
 
Gaudiu de la nostra proposta mentre la il·lusió 
converteix el somni en realitat. 
 
AMETLLER CATERING
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BANQUET
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BENVINGUDA
Copa de Benvinguda

Aperitiu japonès

Xips de fruits i verdures

Galeta de parmesà i pipes de carbassa

APERITIUS FREDS 
(escollir sis referències)
Pernil ibèric sobre pa de coca amb tomàquet i oli d’oliva verge

Xarrup de gaspatxo de síndria amb cruixent de parmesà

“Ceviche” de tomàquet amb olivada de kalamata i ceba morada adobada

Hummus amb crudités de pastanaga i espàrrec verd

Lollipops de foie amb figues

Dau de salmó marinat al eneldo amb perles de caviar

Rotllet de roast beef sobre poma caramel·litzada i reducció de P. 
Ximenez

APERITIUS CALENTS 
(escollir sis referències)
Paperina de calamars a la andalusa amb all i oli negre

Tataki de tonyina arrebossat amb sèsam acompanyat de salsa yakitori

Caneló de llamàntol en el seu suc

“Espeto” de llagostí amb fideus grecs i salsa de mel i soja

Ou de guatlla amb patata palla i perles de sal negra

Cullereta de pop “a feira” sobre llit de parmentier de patata

Broqueta de filet, patata confitada i reducció de P.Ximénez

Mini taco de guacamole i “pico de gallo”
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ESTACIÓ D’ARROSSOS 
I FIDEUÀ (escollir una referència)
Fideuà de marisc
Arròs de marisc
Arròs de verdures ECO
Arròs caldós de llamàntol (supl. 5€)
Arròs del senyoret amb rap, sèpia i gambes 
(supl. 5€)

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

ESTACIONS
(a escollir una)
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ESTACIÓ 
AMERICANA
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
Acompanyat de ketchup, mostassa, 
maionesa i salsa barbacoa

Preu: 5,50 €/persona

ESTACIÓ DE PERNIL 
IBÈRIC DE GLA
Espatlleta Ibèrica de Gla al Tall 
(fins a 50 persones)

Preu: 400,00 €/u

Pernil Ibèric de Gla al Tall 
(fins a 100 persones)

Preu: 650,00 €/u

Amdós opcions acompanyades de pa de 
coca amb tomàquet i oli d’oliva verge

*Suplement segon pernil 350€

ESTACIÓ DE 
JAPONÈS
Sushi, makis, nigiris
Acompanyat amb wasabi i salsa de 
soja

Preu: 7,50 €/persona

ESTACIÓ 
SALUDABLE
Bikini de pernil ibèric, mozzarella i 
tòfona
Mini hamburguesa de salmó amb pa 
de colors
Mini amanida de mango i formatge feta
Xarrup de crema de meló al cava amb 
cruixent de pernil
Guacamole amb llagostí brasejat i 
natxos

Preu: 7,50 €/persona

ESTACIÓ DE 
BROQUETES
Broqueta de pollastre amb salsa 
teriyaki
Broqueta de rap i llagostí amb verdures
Broqueta de magret d’ànec amb pinya 
caramel·litzada
Broqueta de secret ibèric amb cebetes 
confitades
Acompanyades de les següents salses: 
Salsa tàrtara, salsa Oporto, salsa 
romesco, mostassa antigua, salsa cafè 
de París.

Preu: 5,50 €/persona
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PRIMERS PLATS
“Salmorejo” de maduixots amb reducció de jabugo i 

micro vegetals

Crema de meló amb les seves perles, pernil de glà i oli 
d’alfabrega

Caneló de verdures embolicat amb pasta d’arròs, 
fonoll i menta

Amanida de llagostins, alvocat i mango amb vinagreta 
de cítrics

Crema de marisc amb vieires a la brasa i teules de 
pernil ibèric

Coca de taten de poma caramel·litzada i confit d’ànec

Raviolis de bolets i llagostins amb salsa de foie

Amanida de llamàntol amb brots tendres, magrana i 
sèsam torrat en la seva vinagreta (Supl. 5,00€)

Suquet de rap amb cloïsses estil Can Ametller (Supl. 
6,00€)
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SEGONS PLATS
Terrina de xai farcida de foie i tubercles a la reducció 

de Pedro Ximénez

Lingot de vedella gallega sobre carpaccio de poma 
caramel·litzada i llàgrima de carbassa

Duet de filets de vedella amb gratinat de patata i xips 
de carbassa

Medallons de filet ibèric amb salsa de raïm i cruixent 
de cansalada ibèrica

Llom de bacallà reposat amb trompetes de la mort i 
ratafia

Llom de llobarro farcit de bladers, cansalada ibèrica i 
salsa de múrgoles

Filet de vedella sobre puré tebi amb medallons de 
foie i demi-glace de vi negre (supl.4,00€)

Espatlleta de cabrit al forn sobre crema de carbassa i 
glacejat de poma (supl. 5,50€)

Turbot al forn amb fondue de patata i refregit d’alls 
(Supl. 6,50€)
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PRE-POSTRE
Sopeta freda de llimona i menta amb gelée de cava

Infusió de Fruits Vermells amb Sorbet de Meló i 
Canyella

Trilogia de fruites amb sorbet de gin-tònic
Sorbet de mandarina amb mezcal i canyella

Sorbet de pinya amb reducció de malibú
Sorbet de mojito

BUFFET DE POSTRES
“Red velvet, pastís de formatge, lemon pie, pastís de 

poma 
Mousse de xocolata blanca i mousse de xocolata 

negra”
Preu: 5,50€ per persona

PASTÍS NUPCIAL
Massini (nata, trufa, crema cremada)
Sacher (trufa i melmelada d’albercoc)

Cheesecake 4 formatges (emmental, parmesà, 
gorgonzola i formatge fresc)

Mousse 3 xocolates (xocolata negra, xocolata amb 
llet i xocolata blanca)

Lemon pie amb núvols (crema de llimona, crumble i 
merenga)

Tanzanie amb maracujà (xocolata negra de Tanzània 
farcit de crema de maracujà)

Tiramisú (crema de mascarpone amb café i pa de 
pessic)
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BARRA LLIURE
Whisky J&B / Whisky Ballantine’s

Ron Bacardi / Brugal
Ginebra Bombay / Ginebra Seagrams
Vodka Absolut / Vodka Moskovskaya

Refrescs i cervesa
Sucs de fruites

Aigües minerals

CELLER

VINS BLANCS
Sumarroca Blanc de Blancs, D.O. Penedès
Celístia Tierra, D.O. Costers de Segre
Bitácora Verdejo, D.O. Rueda
Vila Closa Garnacha Blanca 100%, D.O. Terra Alta
José Pariente Verdejo, D.O. Rueda (supl. 2,50 €/pax)
La Trucha Albariño, D.O. Rías Baixas (supl. 3,50 €/pax)

VINS NEGRES
Sumarroca Classic (Ecològic), D.O. Penedès
Celístia Tierra, D.O. Costers de Segre
Prado Rey Roble Origen, D.O. Ribera del Duero
Vila Closa Garnacha Negra 100%, D.O. Terra Alta
Ramón Bilbao Crianza, D.O. Rioja (supl. 3,50 €/pax)
Luis Cañas Crianza, D.O. Rioja (supl. 3,50 €/pax)

CAVA
Sumarroca Brut Reserva, D.O. Cava
Parxet Brut Reserva, D.O. Cava
Agustí Torelló, D.O. Cava (supl. 4,50 €/ pax)
Juvé y Camps Familia, D.O. Cava (Supl. 5,50 €/ pax)
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MENÚ INFANTIL
Aperitiu

Xips de patata
Caramels de fruet

Dauets de formatge
Olives

Assortiment de mini croquetes
Piccolinis de penil i formatge

Primers plats
Volcà d’espaguetis a la bolonyesa
Canelons casolans amb beixamel

Arròs a la cubana amb ou ferrat i salsa de 
tomàquet confitat

Segons plats
Filet de llenguado a la planxa amb patates grill
Medallons de filet de vedella a la planxa amb 

patates rosses
Escalopa de pollastre a la milanesa amb patates 

rosses

Postres
Mousse de xocolata explosiva amb peta zetas

Mini twister’s
Copa de natilles amb encenalls de xocolata
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LUNCH
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BENVINGUDA
Copa de Benvinguda

Xips de fruits i verdures

APERITIUS FREDS 
Pernil ibèric sobre pa de coca amb tomàquet i oli d’oliva verge

Xarrup de gaspatxo de síndria amb cruixent de parmesà

“Ceviche” de tomàquet amb olivada de kalamata i ceba morada adobada

Hummus amb crudités de pastanaga i espàrrec verd

Lollipops de foie amb figues

Dau de salmó marinat al eneldo amb perles de caviar

Rotllet de roast beef sobre poma caramel·litzada i reducció de P. Ximenez

APERITIUS CALENTS
Paperina de calamars a la andalusa amb all i oli negre

Tataki de tonyina arrebossat amb sèsam acompanyat de salsa yakitori

Caneló de llamàntol en el seu suc

“Espeto” de llagostí amb fideus grecs i salsa de mel i soja

Ou de guatlla amb patata palla i perles de sal negra

Cullereta de pop “a feira” sobre llit de parmentier de patata

Broqueta de filet, patata confitada i reducció de P.Ximénez

Mini taco de guacamole i “pico de gallo”
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ESTACIÓ D’ARROSSOS 
I FIDEUÀ (escollir una referència)
Fideuà de marisc
Arròs de marisc
Arròs de verdures ECO
Arròs caldós de llamàntol (supl. 5€)
Arròs del senyoret amb rap, sèpia i gambes 
(supl. 5€)

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

ESTACIONS (a escollir una)
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ESTACIÓ 
AMERICANA
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
Acompanyat de ketchup, mostassa, 
maionesa i salsa barbacoa

Preu: 5,50 €/persona

ESTACIÓ DE PERNIL 
IBÈRIC DE GLA
Espatlleta Ibèrica de Gla al Tall 
(fins a 50 persones)

Preu: 400,00 €/u

Pernil Ibèric de Gla al Tall 
(fins a 100 persones)

Preu: 650,00 €/u

Amdós opcions acompanyades de pa de 
coca amb tomàquet i oli d’oliva verge

*Suplement segon pernil 350€

ESTACIÓ DE 
JAPONÈS
Sushi, makis, nigiris
Acompanyat amb wasabi i salsa de 
soja

Preu: 7,50 €/persona

ESTACIÓ 
SALUDABLE
Bikini de pernil ibèric, mozzarella i 
tòfona
Mini hamburguesa de salmó amb pa 
de colors
Mini amanida de mango i formatge feta
Xarrup de crema de meló al cava amb 
cruixent de pernil
Guacamole amb llagostí brasejat i 
natxos

Preu: 7,50 €/persona

ESTACIÓ DE 
BROQUETES
Broqueta de pollastre amb salsa 
teriyaki
Broqueta de rap i llagostí amb verdures
Broqueta de magret d’ànec amb pinya 
caramel·litzada
Broqueta de secret ibèric amb cebetes 
confitades
Acompanyades de les següents salses: 
Salsa tàrtara, salsa Oporto, salsa 
romesco, mostassa antigua, salsa cafè 
de París.

Preu: 5,50 €/persona
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PASTÍS NUPCIAL 
Massini (nata, trufa, crema cremada)
Sacher (trufa i melmelada d’albercoc)
Cheesecake 4 formatges (emmental, parmesà, 
gorgonzola i formatge fresc)
Mousse 3 xocolates (xocolata negra, xocolata amb 
llet i xocolata blanca)
Lemon pie amb núvols (crema de llimona, crumble i 
merenga)
Tanzanie amb maracujà (xocolata negra de Tanzània 
farcit de crema de maracujà)
Tiramisú (crema de mascarpone amb café i pa de 
pessic)

CELLER
VINS BLANCS 
Sumarroca Blanc de Blancs, D.O. Penedès 
Celístia Tierra, D.O. Costers de Segre 
Bitácora Verdejo, D.O. Rueda 
Vila Closa Garnacha Blanca 100%, D.O. Terra Alta 
José Pariente Verdejo, D.O. Rueda (supl. 2,50 €/pax) 
La Trucha Albariño, D.O. Rías Baixas (supl. 3,50 €/pax)

VINS NEGRES 
Sumarroca Classic (Ecològic), D.O. Penedès 
Celístia Tierra, D.O. Costers de Segre 
Prado Rey Roble Origen, D.O. Ribera del Duero 
Vila Closa Garnacha Negra 100%, D.O. Terra Alta 
Ramón Bilbao Crianza, D.O. Rioja (supl. 3,50 €/pax) 
Luis Cañas Crianza, D.O. Rioja (supl. 3,50 €/pax)

CAVA 
Sumarroca Brut Reserva, D.O. Cava 
Parxet Brut Reserva, D.O. Cava 
Agustí Torelló, D.O. Cava (supl. 4,50 €/ pax) 
Juvé y Camps Familia, D.O. Cava (supl. 5,50 €/ pax)
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CELLER APERITIU
Martini bianco i martini rosso

Refrescs i cervesa
Aigües minerals

Vi i cava seleccionats per 
l’esdeveniment

BARRA LLIURE
Whisky J&B / Whisky Ballantine’s

Ron Bacardi / Brugal
Ginebra Bombay / Ginebra Seagrams
Vodka Absolut / Vodka Moskovskaya

Refrescs i cervesa
Sucs de fruites

Aigües minerals

LUNCH INFANTIL
Patates xips i olives
Daus de formatge
Caramels de fuet
Pernil ibèric amb pa de coca
Mini hamburgueses amb quètxup
Assoriment de mini piccolinis
Daus de truita de patata
Assortiment de mini croquetes
Mini frankfurts

Mini twister’s i mini calipos (taronja o llima)

Refrescs, sucs de fruites i aigües minerals
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TARIFA BANQUET
Preu per persona: 130,00 €

Preu per nen: 50,00 €
Tarifa vàlida per a grups de mínim 40 adults. Per grups més petits, consultar preu.

El preu inclou 
Barra lliure durant 2h 

Prova de menú per a 6 persones (per a casaments de més de 100 persones. 
Altres casos, a consultar). 

Parament bàsic de taula (blanc, negre o beige). 
Menú, siting individual i seating plan. 

Muntatge i desmuntatge. 
Servei de cambrer (màxim 6h). 

Transport fins a 30km des de les oficines d’Ametller Catering.

El preu NO inclou 
El 10% d’IVA / Material de banquet a partir de 25,00€ + IVA 

Cànon/lloguer d’espai

TARIFA LUNCH
Preu per persona: 90,00 €

Preu per nen: 40,00 € 
Tarifa vàlida per a grups de mínim 40 adults. Per grups més petits, consultar preu.

El preu inclou 
Barra lliure durant 2h 

Prova de menú per a 6 persones (per a casaments de més de 100 persones. 
Altres casos, a consultar). 

Parament bàsic de taula (blanc, negre o beige). 
Menú lunch. 

Muntatge i desmuntatge. 
Servei de cambrer (màxim 4h). 

Transport fins a 30km des de les oficines d’Ametller Catering.

El preu NO inclou 
El 10% d’IVA / Material de banquet a partir de 23,00€ + IVA 

Cànon/lloguer d’espai

Descomptes
Caps de setmana de novembre a març, ambdós inclosos, 10% de descompte 

aplicable al menú d’adults i nens.

Condicions de pagament
La reserva del servei es farà efectiva en el moment d’abonar una paga i senyal 

del 20% del pressupost.
El segon pagament del 50% del pendent del pressupost es realitzarà el dia de 

la prova de menú.
L’import restant haurà de quedar abonat com a tard 10 dies abans de la 

celebració.
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EXTRES
RESSOPÓ

Ressopó salat 
Mini entrepà de pernil ibèric 

Mini entrepà de formatge manxec 
Mini entrepà vegetal

Preu: 7,00€ per persona

 
Ressopó dolç 

Mini croisants (normal i xocolata) 
Mni donuts (normal i xocolata) 

Bombó de fruita natural banyat en xocolata

Preu: 8,50€ per persona 

Ressopó mixt 
Mini entrepà de pernil ibèric 

Mini entrepà de formatge manxec 
Mini croisants (normal i xocolata) 

Mni donuts (normal i xocolata) 
Broqueta de fruita natural

Preu: 10,00€ per persona 

HORES EXTRA (BARRA LLIURE I SERVEI) 
Barra lliure: 

1ª hora: 9,00€ per persona del 80% del total de adults confirmats 
2º hora: 9,00€ per persona del 70% del total de adults confirmats

Servei: 
50€ per hora i cambrer

ALTRES SERVEIS 
Buffet refrescant d’aigües aromatitzades: 120,00€ 

(A escollir 3 sabors entre: cogombre, menta, taronja, llimona o 
maduixa)”

Menú staff: 35,00€

Candy bar / Dònuts Bar / Taula Dolça (Muffins, Cookies, etc…)

Font de xocolata amb núvols

Chill out / material especial o personalitzat



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

Barcelona

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

info@ametllercatering.com


