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Per un àpat informal en el lloc de treball 

Presentat en safates i a punt per menjar (Mínim 15 persones) 

Brunch Lunch 

3 Mini entrepans: 

Flauta de formatge 

Viena de llonganissa 

Xapata de pernil 

Safata amb: 

Encenalls de pernil ibèric 

Formatge manxec 

Pa amb tomàquet i picos 

 

5 variants salades: 

Daus de truita de patates 

Croquetes de carn d’olla 

Empanada Gallega de tonyina 

Espirals caramel·litzats de pernil dolç i formatge 

Delicatessen de crema de salmó 

5 variants salades: 

Daus de truita de patates 

Croquetes de carn d’olla 

Empanada Gallega de tonyina 

Espiral caramel·litzat de pernil dolç i formatge 

Delicatessen de crema de salmó 

 

Postres: 

Broqueta de fruita 

Peça de pastisseria 

 

Postres: 

Broqueta de fruita 

Peça de pastisseria  

18,80 € per persona (10% d’IVA Inclòs) 23,50 € per persona (10% d’IVA Inclòs) 

Preguem entenguin les variants salades com una proposta que pot canviar segons disponibilitat. 

En cas de repetir el servei durant la setmana modificaríem les variants salades dia a dia si el client ho desitja. 

No inclou servei de cambrer. 
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Àpat formal en el lloc de treball 

Servei de dinar o sopar, amb cambrer. 

 

De primer 

Embolcall cruixent de rap amb salsa  americana 

 

De segon 

Ànec al cava amb peres 

 

Les postres,  

Daus de fruita o pastís mousse de xocolata en tres textures 

 

El menú també inclou, vi negre D.O Rioja,  aigua i mini xapata individual 

 

27,50 € per persona (10% d’IVA Inclòs) 

Servei de cambrer: 20 € / h per cambrer ( 1 cambrer cada 15 comensals). 

Servei d’ajudant de cuina: 20 € / h per ajudant (a partir de 8 comensals i 1 cada 30 comensals). 

Les estovalles i el parament de la taula (coberts, copes, plats) està inclòs en el preu del menú. 

No inclou taules, cadires i transport. 

El preu del servei pot variar en funció de les instal·lacions i el tipus de plats que es serveixin. 
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Altres opcions de càtering 

 

Safates de variants salades 40 € / Kg 

Daus de truita de patates      /     Croquetes de carn d’olla     /     Truita d’albergínia 

Mini hamburguesa    /    Bunyols de bacallà    /    Coca d’escalivada     /    Xampinyó farcit 

Empanada Gallega de tonyina    /    Espirals caramel·litzats de pernil dolç i formatge 

Delicatessen de crema de salmó    /    Farcellet d’espàrrecs verda amb bacó    /    Pita de carn 

Recomanem: 

• Com a substitut d’un dinar, ½ Kg /persona 

• Com a part d’un dinar amb entrant fred tipus amanida individual i postres ¼ Kg/persona 

 

Entrepans 

Mini xapates amb tomàquet i pernil ibèric  2,40 €  /  Mini flautes de formatge  1,85 € 

Mini xapates amb tomàquet i formatge  2,10 €  /  Mini vienès de fuet o llonganissa o catalana  1,85 € 

 

Coffee break 7,50 € / persona 

Rebosteria dolça i mini entrepans 

Sucs, aigua, cafè i llet 

Safates de variants dolces 26 € / Kg 

Mini croissants  /   Mini ensaïmades 

Palmeretes 

Muntatges a la mateixa empresa (preu segons necessitats) 

Muntatges de taules complertes amb estovalles, decoració, etc. 

Servei de cambrer 

Transport 
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Cal Pupinet li ofereix la possibilitat de conciliar la feina i el lleure,  

el negoci i el plaer, la productivitat i el confort.  

El restaurant li brinda la possibilitat d’escollir entre diversos salons,  

estances  en les que gaudirà de la privacitat que necessiten en els seus col·loquis  

amb el valor afegit de poder finalitzar-los amb un àpat al mateix entorn.          

Kit reunió 2,50 €/ persona 

Bolígraf, bloc per a prendre nota, i aigua 33 cl. 
 

Lloguer de sala sense equipament (Preu per a 5 hores) 

Salons El Molí, El Maiol, amb capacitat de 8 a 10 persones         290 € 

Saló La vinya, amb capacitat de 12 persones         310 € 

Salons El Rebost, La Sala, amb capacitat de 22 a 26 persones       300 € 

Salons El Recó i Paissa 1, amb capacitat de 100 persones       550 € 

Saló  La Paissa 20, amb capacitat de  75 persones  350 € 

Saló El Celler, amb capacitat de 50 persones       375 € 
 

Equipament 

Projector, Pantalla, Flipchart, Microfon: 50€  

Promoció 

* Si abans o després de la reunió fan l’àpat a Cal Pupinet amb un consum de 37€/persona , el lloguer de les 3 primeres hores de la sala 

serà gratuït. En cas que el consum de l’àpat sigui menor, l’únic cost serà el d’abonar la diferència.   

 * Disposem del servei d’entrepans i coffe break. 


