
MENJARS CUINATS 
PER A:

 
CÒCTELS

BANQUETS

FESTES FAMILIARS

DINARS DE TREBALL

PRIMERS PLATS

Albergínies farcides
Amanida Alemanya

Amanida d’arròs
Amanida de cranc

Amanida verda
Amanida de faves i pernil

Amanida de gírgoles
Amanida de llegums
Amanida de marisc
Amanida de palmito

Amanida de pasta tricolor
Amanida tropical
Amanida russa

Amanida de salmó
Alvocat farcit
Arròs negre

Canelons arrebossats
Canelons de carn

Canelons d’espinacs
Canelons de Nadal

Calçots arrebossats amb romesco
Carpaccio de bacallà

Carxofes al forn amb pernil
Carxofes al forn
Coca de recapta

Crema de verdures
Croquetes de formatge

Empanada gallega
Empedrat de bacallà

Escalivada
Espinacs a la catalana
Esqueixada de bacallà

Faves a la catalana
Fideuà

Flamets d’arròs
Gaspatxo

Lassagna de carn
Lassagna de verdures
Macarrons bolonyesa
Meló farcit de marisc

Mousaka
Mouse d’albergínies amb salsa de piquillos

Paella o fideuà de marisc per encàrrec
Pasta fresca (pesto, bolonyesa, Rocafort,...)

Pèsols amb pernil

Piquillos farcits de brandada
Puding de verdures

Quiche Lorraine
Quiche verdures

Rotllet de primavera
Rossejat amb allioli

Rovellons
Salses pasta

Spaghettis (pesto, bolonyesa, Rocafort,...)
Spaguettis amb verdures

Taronges  farcides
Tartar de salmó

Trinxat de la Cerdanya
Truita de patata i ceba

Truita de verdures
Xatonada

________________________

SEGONS PLATS

CARNS

Braons de xai
Botifarra amb rovellons
Botifarra amb seques

Cargols amb salsa picant
Croquetes d’au

Cuixetes a les herbes del Montseny
Escalopins a la llimona

Escalopins Milanesa
Espatlles de cabrit
Espatlles de xai

Fricandó de vedella
Galtes de porc

Gerret a la caçadora
Gigot de xai al romaní
Llamineres a l’agredolç

Llamineres amb pasta de full
Llom farcit amb prunes i salsa de prunes

Llom rostit amb pomes
Mandonguilles amb samfaina o bolets

Mandonguilles amb sèpia
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CATERING


PICA PICA

Torrent de l’Olla, 5, baixos 1ª - 08012 BARCELONA
Tel: 93.415.85.58 – Fax: 93.415.99.75 – 

www.lasguias.com/platring     e-mail: platring@telefonica.net

Mandonguilles amb xipirons
Paupetó de llom
Pollastre a l’ast

Pollastre amb escamarlans
Pollastre a l’allet

Roast Beef amb salsa tartara
Rodo de pollastre farcit de pernil i formatge

Rodonets de pollastre farcits
Rodo de vedella amb bolets

Rotllets de vedella
Rotllets de pernil amb espinacs

_______________________

PEIX

Bacallà arrebossat
Bacallà a la catalana

Bacallà amb pinyons i panses
Bacallà a la llauna
Bunyols de bacallà

Calamars a la romana
Calamars amb suc
Calamars amb tinta

Calamars farcits
Cloïsses

Crestes de tonyina
Croquetes de peix
Daurada al forn

Llenguado amb salsa
Llobarro al forn
Lluç a la basca
Lluç arrebossat
Mero a l’estragó
Musclos amb suc

Púding de peix i marisc
Popets amb ceba i pèsols

Rap amb llagostins
Salmó amb verdures

Sardines escabetxades
Sardina a la planxa
Seitó a la planxa

Supremes de salmó al cava amb mandarines
Xipirons

Xipirons amb favetes

POSTRES

Flam d’ou
Haagen dazs
Iogurt normal

Iogurt desnatat
Mató

Pastis de formatge
Pastis de poma
Pudding dolç

Sorbet de llimona
Tarta de Santiago

________________________

MENU

Els dies laborables menys el dissabte preparem un 
menú a escollir entre entrants i segons plats

Menú al vostre gust 6,75 €
(Postres i beguda inclòs)

________________________

BANQUETS

Li preparem el menú més adient a les seves 
necessitats, escollint entre una llarga llista de plats

de gran qualitat.
Ens encarreguem del muntatge de la seva festa fins

a l’últim detall.

________________________

http://www.lasguias.com/platring
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