CARTA DE PRODUCTES 2022
Gastronomia Solidària és molt més que gastronomia!
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Sel·lecciona el teu producte

COFFEE BREAK

FES-T’HO TU

LUNCH BAG

SHOWCOOKING

LUNCH REUNIONS

CARTA DE BEGUDES

CAPSA REGAL

EXTRES

CUINA DE MERCAT
I D’AUTOR

ESPAIS CANPEDRÓ

Aquesta és una oferta des d’un menjador social que treballa per a la integració
sociolaboral dels usuaris desfavorits, oferint-los un contracte laboral.

Gastronomia Solidària és molt més que gastronomia!
Menús degustació · Menús vegans i a mida · Esdeveniments privats · Càtering ·
Xef privat · Sopars d’empresa · Sopars per a grups · Festes d’aniversari · Etc.
Us ho posem molt fàcil! Ens adaptem a les vostres necessitats.
Oferim una variada oferta gastronòmica, amb cuina de mercat i d’autor, a la vostra mida, de la mà del
nostre xef EDUARD ANDREU i el seu equip, amb setze anys d’experiència en fogons internacionals, incloent
restaurants amb una estrella Michelin. Us proposem una cuina moderna i, sobretot, solidària, de la mà de la
FUNDACIÓ CANPEDRÓ.
Us oferim...
- Càtering per a esdeveniments socials o d’empresa.
- Càtering per a celebracions particulars a domicili.
- Dinars i sopars privats o d’empresa als nostres espais.
- Xef i serveis de restauració a domicili.

...I també podem encarregar-nos del càtering gastronòmic del vostre casament!
Us fem el vestit a mida per a aquest dia tant especial. Us ajudem i us acompanyem en tot el que us calgui.
De la mà d’un gran equip que us donarà qualitat, professionalitat,
amb un bon toc de savoir faire, per a que gaudiu d’un dia màgic.
Vaja, que segur que us SORPRENDREM!!!

Sant Crist 13, 08014 Barcelona

934 220 429

www.canpedro.org

fundacio@canpedro.org
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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 i te’l portem a l’hora i lloc que ens diguis.
Emporta’t el dinar allà on vulguis! T’hem preparat tres opcions.
Només has de triar quina vols.

Dinar a la feina? Dinar a la taula? Dinar amb els clients? Dinar amb bufet?
Ho podem fer possible, perquè sabem el que et cal per a que aquest dinar
sigui alhora, mentre treballes, una experiència gastronòmica i un èxit .
No és una capsa qualsevol. És una capsa única amb un menú degustació
personalitzat per a tu, o per a qui tu vulguis.

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 als teus infants.
Tria la teva fórmula i la resta deixa-ho a les nostres mans.
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. Tria la teva fórmula i la resta deixa-ho a les nostres mans.
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 bufets
temàtics que podràs triar al teu gust.
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.

L’entrega o el muntatge? Servei a taula? Servei de còctel? Deixa a les nostres mans
els petits detalls per gaudir d’un càtering innovador i al mateix temps diferent. Deixa
que posem tots aquells detalls que calen perquè res hi falti, i tampoc res li sobri.
Lloguem fins a 2 espais polivalents de la Fundació Canpedró que podeu utilitzar per
a: Celebracions privades, Reunions d’empresa, Sessions de formació, Tallers, Espai
“Pop-Up” o botiga i outlet temporal... Podem vestir els espais segons les vostres necessitats. En ambdós espais us podem oferir, a més, serveis de càtering i restauració.

Més informació a

https://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...).

COFFEE BREAK MÍNIM 10 PERSONES
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. muntatge i servei no inclòs.

COFFEE BREAK
C1 - cafè, infusió, aigua i suc.
- 2 mini salats ibèrics.
- 1 mini dolç.
- fruita amb got.

COFFEE VEGÀ

8€

MINI COFFEE TARDA 6 €

GOURMET

9€

COFFEE SENSE GLUTEN

COFFEE SENSE LÀCTICS

C4 - cafè, infusió, aigua i suc.
- mini hummus amb crudités.
- mini vegetal amb alfàbrega.
- mini croissant de margarina.
- got fruita.

C2 - cafè, infusió, aigua i suc.
- 1 mini salat.
- 1 mini dolç.
- peça de fruita.

C5 - cafè, infusió, aigua i suc.
- 2 mini salats ibèrics.
- 1 brioix de xocolata.
- got fruita.

9€

10 €

C3 - cafè, infusió, aigua i suc.
- puça de llavors amb pernil ibèric.
- mossegada salmó fumat.
- brownie de xocolata o carrot cake.
- gotet cheescake.
- gotet de fruita osmotitzada.

9€

C6 - cafè, infusió, aigua i suc.
- 2 mini salats ibèrics.
- 1 mini croissant de margarina.
- got fruita.

Tot el nostre materiaL
és RESPECTUós AMB EL MEDI AMBIENT
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...).
Sant Crist 13, 08014 Barcelona

934 220 429

www.canpedro.org

fundacio@canpedro.org
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LUNCH BAG MÍNIM 10 PERSONES
Emporta’t el dinar allà on vulguis!
T’hem preparat tres opcions.
Només has de triar quina vols.

LUNCH BAG 1

13 €

LB1 - amanida de temporada amb

vinagreta balsàmica de mel i
mostassa.

- entrepà de pernil ibèric o fuet
o tonyina o vegetarià.
- peça de fruita.
- aigua o refresc.

LUNCH BAG 2

17 €

LB2 - amanida de pasta capresse
(pasta-cirerol- mozzarella alfàbrega - nous).
- sandwich cèsar.
- got de fruita natural .
- aigua o refresc.

LUNCH BAG 3

22 €

LB3 - amanida de cus-cus i fruits
secs, hummus, babaganoush i
muhamara, crudités i torrades.
- bagel de salmó marinat amb
crema d’anet , cogombres
confitats i fulls d’espinacs.
- got de fruita osmotitzada
amb llet de coco.
- aigua o refresc.

Tot el nostre materiaL
és RESPECTUós AMB EL MEDI AMBIENT
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...).
Sant Crist 13, 08014 Barcelona

934 220 429

www.canpedro.org

fundacio@canpedro.org
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LUNCH REUNIONS MÍNIM 10 PERSONES
Dinar a la feina? Dinar a la taula? Dinar amb els clients?
Dinar amb bufet? Ho podem fer possible, perquè sabem
el que et cal per a que aquest dinar sigui alhora,
mentre treballes, una experiència gastronòmica i un èxit .

LUNCH 1
capresse: pasta, tomàquet, mozzarella, pesto i nous.

17 €

mini burrito de pollastre, pebrot i formatge.
mini de cereals amb fuet ibèric.

LR1

croqueta de pollastre rostit.
cresta de samfaina.
truita de patates amb cirerol.
brotxeta de fruita.

LUNCH 2
babaganoush d’albergínia fumada amb magrana i pa de pita.

19 €

vitello tonnato: ruca, tomàquet sec i oliva.
coca de recapta amb pebrot vermell i anxova.

LR2

viena amb cogombre, pastanaga, tomàquet i pesto thai.
croqueta de pernil ibèric, ceba negra i trufa.
rotllo vietnamita amb llagostins i papaia.
bacallà amb samfaina.
carrot cake

LUNCH 3
muhammara de pebrot vermell amb sardina fumada.

21 €

alga wacame amb sèsam i mandarina.
mossegada de salmó fumat, crema de formatge i mel trufada.
baguetina de pernil ibèric.

LR3

croqueta de peix i ametlles.
brotxeta de pop i dàtil amb bacó, fisalis i puré de poma verda.
crema de carbassa.
mini poke bowl de salmó amb base d’arròs de sushi.
mini brownie.

begudes, parament i servei no inclòs.
Tot el nostre materiaL
és RESPECTUós AMB EL MEDI AMBIENT
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...).
Sant Crist 13, 08014 Barcelona

934 220 429

www.canpedro.org

fundacio@canpedro.org
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CAPSA REGAL MÍNIM 10 UNITATS
No és una capsa qualsevol. És una capsa única amb
un menú degustació personalitzat per a tu, o per a
qui tu vulguis.
Vols celebrar un aniversari, un casament, un
naixement? Tens un esdeveniment corporatiu i vols
sorprendre al teu equip? Vols fer un regal original? Vols
compartir un moment especial? Vols atrevir-te a fer
un viatge de sabors i olors arreu del món, i ho vols fer
d’una manera única i solidària?
Doncs ho tenim tot apunt. Atreveix-te a regalar o
regalar-te la nostra capsa, on trobaràs un menú
degustació temàtic, o inspirat en un país, amb tots els
detalls per a que sigui una capsa exclusiva i de qualitat.

CAPSA LUNCH

20 €

6 unitats salades.
CR1 1 dolç.
1 fruita.

CAPSA REGAL TAST

33 €

1/2 ració entrant.
1/2 ració primer plat.
CR2 1/2 ració carn.
1/2 ració peix.
1/2 ració postres.

CAPSA REGAL GOURMET

44 €

1/2 ració entrant.
1/2 ració primer plat.
CR3

1/2 ració carn.
1/2 ració peix.
1/2 ració postres.
ampolla benjamí cava o ampolleta gin nut

Tot el nostre materiaL
és RESPECTUós AMB EL MEDI AMBIENT
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...).
Sant Crist 13, 08014 Barcelona

934 220 429

www.canpedro.org

fundacio@canpedro.org
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CUINA DE MERCAT I D’AUTOR

MÍNIM 10 PERSONES
(BEGUDES NO INCLOSES)

TRIA LA TEVA FÓRMULA I LA RESTA DEIXA-HO A LES NOSTRES MANS
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 als teus infants. begudes, parament i servei no inclòs.

MENÚ CANPEDRÓ 12 €
D1 primer

-

segon
postre

MENÚ INFANTS
D2 -

MENÚ TAST
D4 - 2 entrants
- 2 segons
- 1 postre

primer

9€

segon
postre

33€

MENÚ TEMPORADA 23 €

D3 - 2 aperitius
- 1 primer a taula completa
- 1 segon carn - peix
- postre

MENÚ GASTRONÒMIC
D5 -

3 aperitius / snack
2 tastets / entrants
2 segons plats
1 postre
1 cafè gormand

50 €

Tot el nostre materiaL
és RESPECTUós AMB EL MEDI AMBIENT
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...).
Sant Crist 13, 08014 Barcelona

934 220 429

www.canpedro.org

fundacio@canpedro.org
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FES-T’HO TU

SNACKS - CANAPÈS - AMANIDES - CREMES I SOPES - CRESTES CASOLANES
- CROQUETES - MONTADITOS - CEVICHES - MINI BURGUER - MINI BAOS SANDWICH - POKE BOWL - BAGELS 1/4 - BIKINIS - WRAPS - ENTREPANS DE
MOSSEGADA - TAULES X5 - GOTETS FREDS - GOTETS CALENTS - POSTRES

TRIA LA TEVA FÓRMULA
I LA RESTA DEIXA-HO A LES NOSTRES MANS

MÍNIM 10 PERSONES

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.
llegenda
apte per:

vegans

FES-T’HO
TU
SNACK

celíacs

intolerants a la lactosa

0,55 €
1,00 €
0,70 €
0,75 €
0,80 €

T01 xip de patata amb pebre fumat
T02 xip de iuca amb pols chimichurri
T03 cigrons especiats
T04 olives amb romesco
T05 grissinis

FES-T’HO
TU
CANAPÈS

T06 degustació de seitó amb sopa d’oliva

1,30 €
1,30 €

T07 tartaleta de caponata siciliana
amb oliva deshidratada

T09 mossegada de salmó fumat, crema de

1,40 €
1,50 €

T10 brotxeta de pop, dàtil amb bacó fisalis

1,55 €

T11 coca de recapta amb pebrot escalivat

1,40 €

T12 dau de patata brava amb all i oli de

1,40 €

T13 tub d’assaig de gaspatxo de maduixa
T14 tub d’assaig de gaspatxo de mango

1,40 €
1,40 €
1,10 €

T08 truita de patata amb cirerol
formatge i mel trufada
i puré de poma verda
i anxova

safrà i sofregit picant

T15 pa de queixo amb puré de tomàquet
sec i alfàbrega

T16 tall de foie-gras mi cuit amb melmelada 2,15 €
de tomàquet i festuc

FES-T’HO
TU
AMANIDES

T17 alemanya: patata, maionesa, cogombres
envinagrat, tàperes, ceba i frankfurt

T18 alga wacamame i cogombre envinagrat
amb sèsam

2,15 €

salsa cèsar i cruixent de pa

T20

FES-T’HO
TU
CREMES
I SOPES

2,15 €

T21 vitello tonnato; ruca, tomàquet sec

2,20 €

T22 crema d’albergínia fumada
T23 crema de blat de moro i coco
T24 crema de bolets
T25 crema de carbassa
T26 crema de celerí
T27 sopa tailandesa (pollastre, bolets i coco)
T28 sopa freda de tomàquet, síndria i alfàbrega
T29 gaspatxo de maduixa

2,05 €
2,10 €
2,00 €
2,00 €
1,90 €
1,80 €
2,00 €
2,00 €

i oliva negra

CRESTES
CASOLANES

FES-T’HO
TU
CROQUETES

T30 samfaina de l’hort
T31 tonyina amb ou dur i olives verdes
T32 vedella a l’estil argentí

T33 pollastre rostit
T34 pernil ibèric, ceba negra i trufa
T35 croqueta de peix i ametlles
T36 croqueta a la catalana
T37 vegana de cigrons i coriandre

FES-T’HO
TU

T38 samfaina amb ou i julivert
T39 ensaladilla amb tonyina i cibulet

xistorra amb all i oli i ceba
MONTADITOS T40 caramel·litzada amb romaní

FES-T’HO
TU
CEVICHES

FES-T’HO
TU

934 220 429

1,30 €
1,35 €
1,35 €
1,35 €
1,40 €

1,30 €
1,30 €
1,30 €
1,40 €

T42 corbina: llet de tigre, ceba vermella,

3,50 €

T43 llagostí: llet de tigre, pico de gallo

3,70 €

T44 vegà: meló i cogombre amb llet de

3,00 €

T45 miniburguer de vedella; maionesa

3,00 €

T46 miniburguer vegana

3,10 €

coriandre i xip de moniato
i blat de moro liofilitzat

trufada i ou de guatlla

MINI BURGUER

FES-T’HO
TU
MINI BAOS

T47 oriental: salsa hoisin, costella de porc, 2,15 €
cacauets, menta i coriandre

T48 samfaina asiàtica amb
nou i cibulet

2,00 €

Tot el nostre materiaL
és RESPECTUós AMB EL MEDI AMBIENT

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...).
Sant Crist 13, 08014 Barcelona

1,60 €
1,60 €
1,80 €

T41 pernil ibèric amb formatge brie

tigre i cruixent de plàtan

2,00 €

T19 cèsar: cabdell, pollastre, bacó, parmesà, 2,10 €
capresse: pasta, tomàquet, mozzarella,
pesto i nous

FES-T’HO
TU

www.canpedro.org

fundacio@canpedro.org
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FES-T’HO TU

TRIA LA TEVA FÓRMULA I LA RESTA DEIXA-HO A LES NOSTRES MANS
llegenda
apte per:

vegans

FES-T’HO
TU

MINI POKE BOWLS

celíacs

intolerants a la lactosa

vegà d'heura (arròs de sushi, variat

T49 de verdures, alga wakame amb salsa

3,00 €

de soja i sèsam , i cacauets)
tonyina vermella

(arròs de sushi,

T50 tomàquet cirerol, edamame i maionesa

3,00 €

picant, pèsols de wasabi)

salmó (arròs de sushi, pastanaga, pèsol,

T51 goma wakame, salsa soja i sèsam amb

3,20 €

FES-T’HO
TU

T65 baguetina pernil ibèric

2,00 €

T66 mini de cereals mozzarella eco fresca,

2,00 €

T70 mini xapata amb formatge mantxego

1,85 €
1,80 €
1,90 €
1,80 €
1,70 €
2,05 €
1,80 €

tomàquet i alfàbrega
ENTREPANS DE
MOSSEGADA T67 mini de cereals amb fuet ibèric
T68 mini de tonyina, tomàquet i enciam
T69 mini de salmó amb crema d’anet i llimona

anacards)

T71 pa brioix amb pernil dolç i formatge
T72 pa de vidre amb pernil ibèric

FES-T’HO
TU

SANDWITCH

T52 tonyina: tonyina, maionesa, ou i pebrot

2,00 €

T53 cèsar: pollastre, bacó cruixent,

2,00 €

escalivat

formatge, enciam i salsa cèsar

vegetal: albergínia, carbassó i pebrot
a la planxa, amb crema de tomàquet sec
i alfàbrega

2,00 €

vitello tonnato: salsa de tonyina
amb vedella, ruca, tomàquet sec
i oliva negra

2,00 €

T56 salmó: crema d’anet, salmó fumat

2,10 €

T57 hummus vermell: hummus de tomàquet

2,15 €

T54
T55

FES-T’HO
TU

BAGELS 1/4

T73 viena amb cogombre, pastanaga,
tomàquet i pesto thai

FES-T’HO
TU
TAULES X 5

T74 formatges nacionals e internacionals 23,00 €
amb confitures i torrades

T75 foie gras mi cuit amb remolatxa

30,00 €

T76 embotits ibèrics amb pa de coca i tomàquet
T78 salmó marinat

23,00 €
23,00 €
24,00 €

T79 hummus de cigrons amb crudités i

2,10 €

T80 babaganoush: albergínia fumada amb

2,20 €

T81 muhammara de pebrot vermell amb

2,40 €

T82 bacallà amb samfaina

3,50 €
3,50 €
3,50 €

dolça i cruixents de pa

T77 pernil ibèric amb pa de coca i tomàquet

i espinacs frescos

sec, espinacs frescos

FES-T’HO
TU
GOTETS
FREDS

cruixent wonton

magrana i pa de pita
sardina fumada

FES-T’HO
TU

1,80 €

T58 pernil ibèric amb mozzarella
i orenga

BIKINIS
PLANXATS

T59

1,80 €

pernil dolç i crema trufada
i alfàbrega

T60 mozzarella i pernil dolç vegà
amb trufa i alfàbrega

FES-T’HO
TU
WRAPS

T61 salmó amb crema de formatge
i enciam

i formatge

T63

rotllo vietnamita de vegetals de
temporada i salsa de cacauet

T64

rotllo vietnamita de llagostins,
papaia i salsa de cacauet

1,80 €

GOTETS
CALENTS

1,75 €

FES-T’HO
TU

1,50 €

T62 mini burrito de pollastre, pebrot

FES-T’HO
TU

1,90 €
2,10 €

POSTRES

T83 galta de vedella amb parmentier
T84 xai a baixa temperatura amb

puré de celerí i arròs salvatge

T92 mini tartaleta de mascarpone

2,80 €
2,80 €
2,80 €
2,80 €
2,80 €
2,80 €
2,80 €
2,80 €

T93 trufes de xocolata amb te matxa

2,80 €

T94 got de fruita osmotitzada

2,80 €

T85 tiramisú
T86 carrot cake
T87 mango sago
T88 brownie
T89 chesee cake
T90 brotxeta de fruita
T91 mini tatin
i fruits vermells
i garapinyades

Tot el nostre materiaL
és RESPECTUós AMB EL MEDI AMBIENT

amb coco

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...).
Sant Crist 13, 08014 Barcelona

934 220 429

www.canpedro.org

fundacio@canpedro.org
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FES-T’HO TU

SNACKS - CANAPÈS - AMANIDES - CREMES I SOPES - CRESTES CASOLANES
- CROQUETES - MONTADITOS - CEVICHES - MINI BURGUER - MINI BAOS SANDWICH - POKE BOWL - BAGELS 1/4 - BIKINIS - WRAPS - ENTREPANS DE
MOSSEGADA - TAULES X5 - GOTETS FREDS - GOTETS CALENTS - POSTRES

TRIA LA TEVA FÓRMULA
I LA RESTA DEIXA-HO A LES NOSTRES MANS

MÍNIM 10 PERSONES
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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.

muntatge, begudes i servei no inclòs.

si vols un showcooking més complert, el preu per persona és el segon.

mexicà
nachos i guacamole

S1

tacos de vedella al pastor
tacos de cochinita pibil
guarnicions i salses

normal

12€ / complert 22€ per persona

americà
mini burguers

S2

mini hot dogs
patates xips
guarnicions i salses

normal

12€ / complert 22€ per persona

asiàtic
mini bao de costella de porc a la pequinesa

S3

curri tailandès de pollastre o vegà

dakganjeons (pollastre cruixent coreà amb arròs)
padthai de verdures i llagostins (fideus d’arròs)

normal

14€ / complert 33€ per persona

japonès
edamame amb salsa de soja

S4

amanida d’alga wakame amb mandarina
tempura de verdures amb soja
sushi variat

(6 unitats)

normal

14€ / complert 33€ per persona

tàrtars
tàrtar de vedella

S5

tàrtar de salmó
tàrtar de tonyina vermella
tàrtar de vieira

22€ per persona

arrossos
S6

*arròs negre amb sípia, pop, cloïsses a l’allioli de safrà i tirabecs
*arròs de marisc
paella mixta, de sípia, costella de porc i llagostins
arròs de carn amb costella i carxofa
arròs de verdures amb verduretes cruixents

*22€ i 20€ per persona

fideuà
S7

fideuà de marisc
fideuà negra de marisc

22€ per persona
ETot el nostre materiaL
és RESPECTUós AMB EL MEDI AMBIENT
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CARTA DE BEGUDES
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.

begudes bàsic
B01
B03
B04
B05
B06
B07
B08
B09

aigua

2,30 €
1,20 €
1,60 €
1,45 €
4,00 €
1,45 €
4,00 €
3,30 €

1l

aigua sant aniol

50 cl (vidre)

1/5
coca-cola 33cl
coca-cola 2l
fanta taronja 33cl
cervesa

fanta taronja o llimona
suc taronja

2l

1l

begudes calentes
B16
B17
B18
B19
B20
B21

1,25 €
1,30 €
1,40 €
1,30 €
1,20 €
1,60 €

cafè
tallat
cafè amb llet
tes
infusions
xocolata desfeta

carta de vins
B10
B11
B12
B13
B14
B15

9,00 €
9,00 €
10,50 €
10,50 €
12,00 €
12,00 €

vi blanc sepo d.o alella
vi negre santes d.o montsant
cava brut nature reserva
vi blanc anec mut d.o penedes
vi negre brunus d.o montsant
parxet brut natura d.o cava

còctels de la casa
B22

gin tònic nut

6,00 €

B23

mojito

6,00 €

B24

mojito de mango, maduixa, síndria,
fruita de la passió

6,00 €

B25

aperol sprits amb pomelo, burbon i romaní

6,00 €

B26

pinya colada

6,00 €

B27

marguerite granissada

6,00 €
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EXTRES

L’entrega o el muntatge? Servei a taula? Servei de còctel? Deixa a les nostres mans
els petits detalls per gaudir d’un càtering innovador i al mateix temps diferent. Deixa
que posem tots aquells detalls que calen perquè res hi falti, i tampoc res li sobri.

mobiliari de lloguer
M01

taules rectangulars

M02

estovalles

10,00 €

M03

taula còctel

M04

estovalles especial còctel

6,00 €

M05

cadires

1,60 €

5,00€
11,00 €

material
M06

plat

0,95 €

M07

got

0,95 €

M08

copa vi

0,95 €

M09

copa cava

0,95 €

M10

coberts

0,95 €

parament o entrega (per comensal)
M11

entrega

1,20 €

M12

muntatge parament esmorzar

2,00 €

M13

muntatge parament lunch

6,00 €

M14

muntatge parament còctel

4,00 €

M15

muntatge parament assegut

10,00 €

transport
M17

barcelona

10,00 €

M18

àrea metropolitana

14,00 €

M19

vallès

20,00 €

M20

maresme

20,00 €

M21

osona

25,00 €

equip servei 1 cambrer x cada 15 persones
M25

personal equip

23,00 € / hora

M26

xef particular

55,00 € / hora

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...).
Sant Crist 13, 08014 Barcelona

934 220 429

www.canpedro.org

fundacio@canpedro.org

14

ESPAIS
CANPEDRÓ

Lloguem fins a 2 espais polivalents de la Fundació Canpedró que podeu
utilitzar per a: Celebracions privades, Reunions d’empresa, Sessions de
formació, Tallers, Espai “Pop-Up” o botiga i outlet temporal... Podem
vestir els espais segons les vostres necessitats. En ambdós espais us
podem oferir, a més, serveis de càtering i restauració.

SALA “PETITS DINARS”*
30

68 m2

o bé 50

45

lloguer espais (sense servei de gastronomia)

M21
M22

sala “petits dinars”
sala gran

150,00 €
300,00 €

205 m2

SALA GRAN*
o bé 80

lloguer espais (amb servei de gastronomia)
M23
M24

sala “petits dinars”
sala gran

75,00 €
100,00 €

* Algunes de les condicions de funcionament descrites anteriorment es poden veure afectades segons les restriccions derivades
de la pandèmia de covid-19 vigents en el moment de la petició del servei.
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Un equip humà inigualable
És obvi que no hi hauria Gastronomia Solidària si darrera no hi hagués aquest equip humà. Ells fan que
Gastronomia Solidària sigui més que gastronomia!! Ho demostren dia a dia, amb la màxima
professionalitat en cada moment. L’esforç i la implicació per dur a terme totes les propostes, la creativitat
posada en cada plat, la diversitat en cada acte, sempre acompanyat d’un somriure i el seu saber fer i estar,
de tot un equip, que fa que sigui diferent i sobretot solidari, perquè ells i elles són el projecte, i per això
és un equip inigualable!!

Quins són els valors afegits que aportem amb la nostra proposta?
La Fundació Canpedró, entitat sense ànim de lucre, us ofereix col·laborar en una iniciativa d’acció social
cooperativa, mitjançant un servei de Gastronomia vers a les persones que més ho necessiten.
La Fundació Canpedró acull diàriament a més de 100 persones: gent gran, famílies i infants vulnerables
i amb risc de pobresa. Mitjançat aquest projecte podem oferir la integració sòciolaboral dels usuaris
desfavorits de la nostra fundació, mitjançant un contracte laboral i, al mateix temps, garantir la continuïtat
del projecte Petits Dinars d’atenció als infants vulnerables els 188 dies que no hi ha escola.
Per més informació: www.canpedro.org
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Condicions generals dels serveis de Gastronomia Solidària
ÀPATS
a. Gastronomia solidària es reserva el dret a canviar qualsevol opció segons la temporada.
b. Totes les opcions són 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
SERVEIS ACCESSORIS (s’incorporen al pressupost)
a. Et podem ajudar a vestir els espais pels esdeveniments (taules de còctel, estovalles, música, flors...). Aquest material
es cobra a banda en el mateix pressupost. Comptem amb la col·laboració de “Palets de lujo” per als esdeveniments
(https://paletsdelujo.com/).
SERVEI DE CAMBRERS/ES
a. Es contractarà un mínim d’un (1) cambrer de Gastronomia Solidària per cada 15 comensals i per 3 hores per servei,
amb un cost de 22€ l’hora.
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 l’import es pagarà al comptat a la presentació de la factura.
c. Als nostres serveis li és d’aplicació un IVA del 10%. El cost dels cambrers i/o cuiners està exempt d’IVA per l’aplicació de
l’article 20.1.12 de la Llei 37/1992 de l’Impost sobre el Valor Afegit.
d. En cas d’anul·lació de la comanda 72 h abans o menys de l’esdeveniment, es facturarà el 50% de l’import total del
pressupost.

NORMES D’HIGIENE
Elaborem tota la cadena de producció dels aliments des de la recepció, preparació i cocció amb les màximes normes
d’higiene i sanitàries per fer front al COVID-19:
• Higiene i desinfecció d’espais, personal i material .
• Mascaretes i protecció en l’elaboració dels productes.
• Protocol estricte en la manipulació d’aliments i el seu empaquetament.

ALGUNES DE LES CONDICIONS DE FUNCIONAMENT DESCRITES ANTERIORMENT
ES PODEN VEURE AFECTADES SEGONS LES RESTRICCIONS DERIVADES DE LA
PANDÈMIA DE COVID-19 VIGENTS EN EL MOMENT DE LA PETICIÓ DEL SERVEI.
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