
CARTA DE 
PRODUCTES

Gastronomia Solidària 
és molt més que gastronomia!

Aquesta és una oferta des d’un menjador social 
que treballa per a la integració sòcio-laboral dels usuaris 

desfavorits oferint-los un contracte laboral.

Més informació a 
www.canpedro.org/gastronomiasolidaria

Gastronomia Solidària es reserva el dret de modificar qualsevol opció de menú per motius de disposició de producte de temporada.
Si ens aviseu amb antelació, totes les opcions gastronòmiques són adaptables a qualsevol restricció alimentària 

(intoleràncies, al·lèrgies, vegans, vegetarians...).
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- servei de cafè, llet i infusions
- sucs i aigua
- mini croissant de mantega
- mini croissant de xocolata
- mini muffin de plàtan
- bol amb fruita

5,50€ / PERSONA

COFFEE BREAK MÍNIM 10 PERSONES

- servei de cafè, llet i infusions
- sucs i aigua
- mini croissant de mantega
- mini muffin de plàtan
- puça de llonganissa 
- puça de formatge

5,50€ / PERSONA

- servei de cafè, llet de soja o 
d’arròs i infusions 

- sucs i aigua
- torradeta amb melmelada 
- puça amb nutella 
- puça de tomàquet sec i enciam  
- bol amb fruita de temporada 5,50€ / PERSONA

- mini croissant de pernil  
   dolç i formatge
- puça de pernil ibèric
- vaset de cheese cake
- bol de fruita
- plum cake de llimona
- cookies de cacauets
- mini palmeres 
- mini ensaïmades
- fruits secs
- iogurt

0,50€ / UNITAT

El nostre servei de càtering d’esmorzars per a empreses o coffee break, està pensat per començar 
el dia fent un mos, o per fer un “break” entre reunió i reunió. 
Te’l personalitzem, te’l prepararem, te’l portem a l’hora i al lloc que ens diguis. 
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TRIA 4 OPCIONS PER COMENSAL
-  aigua, suc de taronja, copa de vi negre o 

blanc, cafè o infusió
-  truita de patates
-  taula d’embotits
-  pa amb tomàquet
-  cap i pota amb cigrons
-  quiche lorraine
-  ous benedict amb salmó fumat i 

espinacs.
-  fricandó de vedella amb pèsols i 

moixernons
-  cocotte de botifarra amb mongeta 

blanca 
-  tofu a la planxa amb mongetes, all i 

julivert 
-  ratatouille 
-  hummus amb crudités i torrades 
-  escalivada 
 

12€ / PERSONA

ESMORZAR DE FORQUILLA MÍNIM 10 PERSONES

Si vols començar el dia amb un àpat tradicional i complert , no deixis de provar aquesta proposta: 
tria quatre plats i acompanya’ls d’una copa de vi.
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BRUNCH, FOOD BOWL & LUNCH BAG MÍNIM 10 PERSONES

- aigua, suc de taronja, copa de cava, cafè o 
infusió.

- goffre d’ous benedict amb salmó i espinacs.
- hummus amb crudités
- amanida de quinoa negra, pico de gallo i 

magrana
- fruita de temporada12€ / PERSONA

BRUNCH 
HIPSTER

- aigua, suc de taronja, copa de cava, cafè o 
infusió

- ous motuleños
- fesols negres
- pa de blat amb guacamole
- fruita de temporada

12€ / PERSONA

BRUNCH 
MEXICÀ

- hummus amb pastanaga, bròquil, pollastre a 
la planxa i amanida de fruita del temps

- inclou aigua o suc de fruita 
- pollastre o verdures al curri amb arròs de 

gessamí, enciam, cacauets i coriandre 
- pisto amb salmorejo, ou/tofu i torradetes 
- amanida cèsar de pollastre, bacó, parmesà 

amb pa cruixent
7€ / PERSONA

FOOD
BOWL 

- amanida de fusili amb pernil dolç, blat de 
moro i tomàquet

- sandwich de tonyina, enciam, tomàquet i 
maionesa

- peça de fruita o pastís de xocolata
- aigua o suc de fruita

10€ / PERSONA

LUNCH
BAG 

- aigua, suc de taronja, copa de cava, cafè o 
infusió

- pa de pagès amb tomàquet, pastanaga, 
cogombre, pesto thai i enciam

- falafel de cigrons i hummus
- fruita de temporada

12€ / PERSONA

BRUNCH 
VEGÀ

Esmorzar tard o dinar d’hora? T’hem preparat l’opció ideal per fer les dues coses als mateix 
temps, només has d’escollir quina vols.
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- patates al forn amb all i oli i sofregit 
picant

- salmorejo amb ou, pernil i torrades
- croqueta de pernil o pollastre rostit
- aletes de pollastre
- truita de patates i ceba
- amanida de tomàquet amb tonyina, tàperes i 

ceba vermella
- pa amb tomàquet

- ous trencats: escuma d’ou, patata cruixent i 
pernil ibèric.

- fish&chips: peix blanc en adob, patates i 
salsa tàrtara

- cap i pota de vedella, amb un toc picant
- mini hamburguesa de vedella amb maionesa 

trufada
- llagostí cruixent amb maionesa de romesco
- patata brava confitada amb all i oli i 

sofregit picant
- pa de coca amb tomàquet

- verdures a la planxa amb romesco 
- hummus amb torradetes 
- pebrots del pedró 
- patates al forn amb sofregit picant 
- rotlle vietnamita amb verdures i salsa de 

cacauet 
- croqueta de verdures 
- pa amb tomàquet 

12€ / PERSONA

15€ / PERSONA

14 € / PERSONA

TAPES MÍNIM 10 PERSONES

TAPES 
CLÀSSIQUES

TAPES 
GOURMET

TAPES 
VEGANES

La nostra estrella: la Tapa Solidària!! 
Ara ens atrevim a portar-te-la allà on sigui el teu esdeveniment. Fes un tast de tapes i sorprèn als 
teus convidats
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1 pica-pica
1 primer plat
1 segon plat 

1 postre

macarrons amb 
tomàquet

cruixent de pollastre 
amb patates

gelat, fruita o iogurt 

2 aperitius 
1 primer plat
1 segon plat

 1 postre 

3 aperitius
2 entrants

1 segon plat
1 postre

3 aperitius / snacks
2 tastets / entrants

2 segons plats
2 postres / dolços

CUINA DE MERCAT I D’AUTOR
TRIA LA TEVA FÓRMULA I LA RESTA DEIXA-HO A LES NOSTRES MANS

11€ / PERSONA

MENÚ 
CANPEDRÓ

9 € / INFANT

MENÚ 
INFANTIL

17€ / PERSONA

MENÚ 
TEMPORADA

23€ / PERSONA

MENÚ 
TAST

40 € / PERSONA

MENÚ 
GASTRONÒMIC

MÍNIM 10 PERSONES
(BEGUDES NO INCLOSES)

Vols un dinar a taula? Doncs deixa’t aconsellar pel nostre xef i gaudeix del teu àpat amb amics, 
familiars o companys de feina. Nosaltres farem que sigui tot un èxit.
Cuina de mercat, d’autor i creativa, sense oblidar els teus infants.
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FES-T’HO TU AMANIDES - MINI BURGER - SNACK - SANDWITCH - BAOS 
CREMES I SOPES - CRESTES CASOLANES - BIKINIS 
ENTREPANS DE MOSSEGADA - WRAPS - POSTRES - PASTA 
FRESCA - CROQUETES - MONTADITOS - CANAPÈS - BAGELSTRIA LA TEVA FÓRMULA 

I LA RESTA DEIXA-HO A LES NOSTRES MANS MÍNIM 10 PERSONES

xip de yuca amb pols de chimichurri
  0,60 € 
patates xip especiades
  0,40 € 
hummus amb crudités i torrades 
  0,65 € 
salmorejo amb ou dur i torrades.

 0,65 € 
olives marinades 
  0,40 € 
 

llenties: bacó, llentia, crudités i 
vinagreta de mostassa
  1,25 € 
cèsar: cabdell, pollastre, parmesà, 
salsa cèsar i cruixent de pa i bacó
  1,35 € 
quinoa: pico de gallo, quinoa negra, 
menta, coriandre i vinagreta de mel i 
llima 
  1,40 € 
caprese: tomàquet, mozzarella, pesto 
i nous
  1,35 € 
cous cous: pebrot piquillo, panses, 
oliva negra i ametlles
  1,30 € 
amanida de pasta i verdures amb 
maionesa de romesco
  1,25 € 
 

FES-T’HO
TU 

SNACK

FES-T’HO
TU 

AMANIDES

 torradeta d’escalivada i anxova
  0,90 € 
tartaleta de caponata siciliana V 
  0,80 € 
truita de patata
  1,00 € 
canapè de salmó fumat amb crema de 
formatge i mel trufada
  1,20 € 
rotllo vietnamita de vegetals de 
temporada i salsa de cacauet V 
  1,10 € 
rotllo vietnamita llagostins i salsa 
de cacauet
  1,20 € 
falafel amb salsa de iogurt i un toc 
picant V 
  1,25 € 
pollastre tailandès amb salsa de xili 
dolç
  1,50 € 

vedella: cogombre en escabetx, 
formatge, ceba i maionesa trufada
  3,20 € 
vegana: albergínia, ceba 
caramel·litzada i tomàquet sec 
  2,80 € 
 
 

FES-T’HO
TU 

CANAPÈS

FES-T’HO
TU 

MINI BURGER

Et volem sorprendre amb aquesta proposta: volem que siguis tu el cap de sala. 
Tria , remena i sorprèn als teus convidats amb un còctel a mida i deixa que el nostre xef t’aconselli. 
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FES-T’HO TU
TRIA LA TEVA FÓRMULA I LA RESTA DEIXA-HO A LES NOSTRES MANS

AMANIDES - MINI BURGER - SNACK - SANDWITCH - BAOS - CREMES I SOPES - CRESTES CASOLANES - BIKINIS 
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crudités: tonyina, maionesa, crudités 
de verdures i enciam
  1,10 € 
pebrot: tonyina, maionesa, ou i 
pebrot del piquillo
  1,10 € 
tropical: pernil dolç, pinya, enciam i 
maionesa
  1,10 € 
cèsar: pollastre, bacó cruixent, 
formatge, enciam i salsa cèsar
  1,10 € 
vegetal: tomàquet, pastanaga, enciam 
i pesto 
  1,10 € 
 
 
costella: salsa hoisin, costella de 
porc, cacauets, menta i coriandre
  1,80 € 
peperonata: ceba, pebrot vermell i 
cruixent d’oliva negra 
  1,60 €

sopa miso: tofu, alga, xitake, all 
tendre 
  2,00 € 
crema de pèsols
  2,10 € 
crema de carbassa
  2,20 € 
crema de céleri
  2,20 € 
gaspatxo de maduixa (v)
  3,00 € 
vichissoise
  2,00 € 
 
 

FES-T’HO
TU 

SANDWITCH

FES-T’HO
TU 

BAOS

FES-T’HO
TU 

CREMES 
I SOPES

carn
  1,10 € 
tonyina
  1,10 € 
verdures i tomàquet 
  1,10 € 
 
pernil dolç i crema trufada de 
mozzarella
  1,20 € 
pernil salat amb mozzarella
  1,20 € 
mozzarella trufada i orenga 

 1,20 € 
  

pernil ibèric
  1,20 € 
formatge
  1,10 € 
llonganissa
  1,10 € 
xoriço
  1,10 € 
tofu a la planxa amb verdures 
rostides 
  1,15 € 
  

salmó: crema de formatge, salmó 
trufat i enciam 
  1,20 € 
pernil: pesto, pernil i enciam de 
temporada.
  1,15 € 
oriental: reducció de soja i verdures 
saltejades 
  1,10 € 
  

FES-T’HO
TU 

CRESTES 
CASOLANES

FES-T’HO
TU 

BIKINIS

FES-T’HO
TU 

ENTREPANS DE 
MOSSEGADA

FES-T’HO
TU 

WRAPS
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FES-T’HO TU
TRIA LA TEVA FORMULA I LA RESTA DEIXA-HO A LES NOSTRES MANS
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tiramisú
  2,50 € 
carrot cake
  2,50 € 
mango bambo
  2,50 € 
sacher 
  2,50 € 
chesee cake
  2,50 € 
fruita 
  2,50 €

tortellini de llobarro (pasta fresca) 
al burro i pols de festí
  3,40 € 
tagliatelle a la bolonyesa (pasta 
fresca)
  3,00 € 
gnocchi amb salsa de formatge 
(patata, ou, farina)
  3,20 € 
rigatoni amb albergínia, salsa de 
tomaquet, alfàbrega i mozzarella 
(pasta seca)
  3,30 € 
rigatoni a la marinera (pasta seca)
  3,40 € 
pad thai de verdures (pasta de farina 
d’arròs)  
  3,20 € 
  

FES-T’HO
TU 

POSTRES

FES-T’HO
TU 

PASTA 
FRESCA

pernil ibèric
  1,10 € 
pollastre rostit
  1,00 € 
verdures variades 
  1,00 € 
sobrassada, formatge brie i mel
  1,10 € 
 

salmó fumat amb crema de formatge 
i mel trufada
  1,20 € 
cremós de morcilla, pebrot i ceba
  1,15 € 
caponata siciliana amb cruixent 
d’oliva negra (verdures rostides 
amb un toc dolç) 
  1,15 € 
xistorra amb all i oli i cruixent de 
ceba
  1,15 € 
cabdell, anxoves i maionesa
  1,10 € 
 

salmó: crema d’anet, salmó fumat i 
espinacs frescos
  1,60 € 
hummus vermell: hummus de 
tomàquet sec, espinacs frescos i 
ceba deshidratada 
  1,50 € 
 

FES-T’HO
TU 

CROQUETES

FES-T’HO
TU 

MONTADITOS

FES-T’HO
TU 

BAGELS
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CARRO VERMUT
OPCIÓ VEGANA

assortit d’escabetx
patata xip especiada, bitxo, olives marinades, 

grissini, escopinyes
vermut, sifó, glaçons, taronja fresca i olives

5 € / persona

CARRO PAELLES I FIDEUÀ
SHOWCOOKING

paella de marisc, carn o vegana 
arròs negre amb sípia i all i oli

fideuà de marisc, carn o vegana 
10 € / persona

CARRO DE DOLÇOS
OPCIÓ VEGANA

tiramisú
carrot cake

mango mambo
sacher

chesee cake
fruites de temporada 

goffres amb toppings, fruita i gelat
crepes nutella, dulce de leche, fruita, nata i sucre

xurros i porres amb xocolata desfeta
5 € / persona

CARRO DE SUSHI
carro de sushi 

makis i niguiris variats 
edamame amb salsa de sèsam, sopa misso 

9 € / persona

CARRO DE TÀRTARS
SHOWCOOKING

vedella (clàssic)
salmó (estil asiàtic)

carbassó (amb pesto vermell) 
8 € / persona

CARRO DE GORMANDERIES
gominoles, crispetes, núvols, caramels 

3 € / persona

CARRO DE FORMATGES
carro de formatges

taula de formatges nacionals i internacionals 
amb diferents melmelades, nous i panses

Torrades, grissini i cruixents de pa
7 € / persona

CARRO STREET FOOD
SHOWCOOKING - OPCIÓ VEGANA
Mexicà: nachos amb guacamole, tacos de carn, 
fajitas de pollastre o veganes i quesadillas
Hot dog: autèntics hot dogs amb les seves 

guarnicions i patates palla especiades
Guau baos: costella de porc a baixa 

temperatura amb salsa hoisin, ceba, cogombre 
en escabetx, coriandre i cacauets

Mini donner kebab: pollastre especiat, pa de 
pita amb guarnicions i diferents salses

7 € / persona

BUFETS, CARROS & SHOWCOOKING 
MÍNIM 10 PERSONES
Amb el showcooking t’oferim una experiència gastronòmica per gaudir de la cuina en directe, al voltant dels 
fogons. I per altra banda, et volem sorprendre amb els carros i bufets temàtics que podràs triar al teu gust.
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aigua 1,5l
  2,00 € 
aigua 33cl
  0,50 € 
aigua 50cl
  0,60 € 
cervesa 33cl
  1,20 € 
coca-cola 33cl
  1,20 € 
coca-cola 2l
  3,50 € 
fanta taronja 33cl
  1,20 € 
fanta taronja o llimona 2l
  3,50 € 
suc taronja 1l
  2,00 € 
 

gin tònic nut 
  4,00 € 
mojito 
  4,00 € 
mojito de mango, maduixa, síndria, 
fruita de la passió
  4,00 € 
aperol spritz amb pomelo, bourbon i 
romaní.
  4,00 € 
pinya colada
  4,00 € 
margarita granissada
  4,00 € 
 

Vi blanc de l’Empordà a Cau d’Orella
  3,50 € 
vi negre terra Nostra
  3,50 € 
Cava vinya Aderus Brut
  4,50 € 
Vi blanc vinya sota bosc Bolet
  6,00 € 
Vi negre Cabernet Sauvignon 2006 
ECO DO Penedès
  6,00 € 
Cava brut Nature Reserva
  6,50 € 
 

cafè
  1,00 € 
tallat
  1,10 € 
cafè amb llet
  1,20 € 
tès
  1,00 € 
herbes 
  1,00 € 
xocolata desfeta 
  1,25 € 

CARTA DE BEGUDES

BEGUDES 
BÀSIC

BEGUDES 
CALENTES

CARTA 
DE VINS

COCKTELS 
DE LA CASA

Deixa que acompanyem tots els nostre plats amb una selecció de vins i caves, i no t’oblidis de la nostra 
cocteleria: farà que el teu esdeveniment sigui diferent.



CONDICIONS GENERALS DELS SERVEIS DE GASTRONOMIA SOLIDÀRIA

1. ÀPATS

 a. Gastronomia solidària es reserva el dret a canviar qualsevol opció segons la temporada.

 b. Totes les opcions son adaptables a qualsevol restricció alimentària (al·lèrgies, intoleràncies,   
 celíacs, vegans, vegetarians...).

 c. Mínim 10 persones per opció.

 d. El número de Registre Sanitari, RSIPAC, és el 50.02154/CAT

2. SERVEIS ACCESSORIS (s’incorporen al pressupost)

a. El transport, muntatge i recollida te un cost de 10€ per trajecte, amb un mínim de 2 trajectes 
(anada i tornada) dins de Barcelona ciutat.

b. El material de parament (copes, gots, plats, coberts ...) té un cost addicional en funció de les 
necessitats del servei.

c. Et podem ajudar a vestir els espais pels esdeveniments (taules de còctel, estovalles, música, flors...). 
aquest material es cobra de banda en el mateix pressupost. Comptem amb la col·laboració de 
“Palets de lujo” per als esdeveniments (https://paletsdelujo.com/).

3. SERVEI DE CAMBRERS/ES

a. Es contractarà un mínim d’un (1) cambrer d’Espai Solidari per cada 30 comensals i per 4 hores per 
servei, amb un cost de 17€ l’hora.

4. FACTURACIÓ

a. Es pagarà una bestreta del 50% en acceptar al pressupost mitjançant transferència bancària al 
compte de La Caixa: ES19-2100-0601-2602-0040-1369, indicant el número de pressupost en la 
mateixa. 

b. La resta de la factura es pagarà al comptat a la presentació de la mateixa.

c. Els nostres serveis estant exempts d’IVA per l’aplicació de l’article 20.3 de la Llei 37/1992 de 
l’Impost sobre el Valor Afegit.

5. ÚS DE LES SALES DE CANPEDRÓ 

a. El cost de la sala s’inclou en el pressupost de l’àpat en sí. 

b. El cost de la sala es cobrarà si l’utilitzeu sense àpat.  
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