CROISSANTS I BRIOIXOS

TRUITES I QUICHES
Truita de patates i ceba		
Truita de verdures de la setmana
Quiche mini de cranc i llima		
Quiche mini de york i formatge
Quiche mini de porros i bacó		
Quiche al pes de york i formatge
Quiche al pes de porros i bacó

*Consulta les nostres varietats de quiches i truites

BROQUETES MINI

1,65 €
1,65 €

Pernil dolç i formatge 			
Formatge en crema, enciam i nous		
Minicroissant de mantega amb pernil ibèric
i ou filat					
Minicroissant de mantega amb salmó fumat
Croissant de mantega amb pernil ibèric,
formatge de cabra i canonges		

Comanda mínima 6 un. per referència

Meló i maduixot a la menta 			
Tomàquet cherry i mozzarella
amb l’oli d’alfàbrega 			
Bacallà i salmó amb olivada 			
Llagostí i carxofa amb vinagreta de poma àcida
Tataki de tonyina, mango, formatge feta
amb vinagreta de soia i sésam		

2,20 €
2,20 €
2,60 €

I LES POSTRES DE LA CASA
Comanda mínima 6 un. per referència

*Consulta les nostres varietats de sopetes fredes segons la temporada

AMANIDES MINI*

Comanda mínima 6 un. per referència

Quinoa amb alvocat i llima			
Tomàquet cherry i mozzarella amb
olives negres del Baix Aragó			
Tabulé de cuscús amb verduretes i poma
Arròs amb pollastre al vapor		
Marisc i patata				
Russa de tonyina				
Favetes amb salmó fumat i espàrrecs
verds a la menta				
Llenties beluga amb verduretes confitades
i encenalls de foie micuit			
Mongeta tendra amb pernil d’ànec, tòfona
i nous de macadàmia			

*Consulta les nostres amanides del dia per fer en degustació

EDICIÓ ABRIL 2017

2,75 €
2,75 €
2,75 €
2,75 €

Minibroqueta de fruita natural
amb coulis de mango 			
3,65 €
Pinya colada, coco i un toc de menta 		
3,00 €
Mousse de iogurt grec amb fruites vermelles
2,75 €
Mousse de iogurt grec amb mango framblejat
2,75 €
Mousse de xocolata negra 			
2,75 €
Crema catalana 				
2,75 €
Pastís de formatge artesà 			
3,00 €
Pastís de formatge artesà al pes
28,70 €/ Kg

4,25 €
4,25 €
4,25 €
4,25 €
4,25 €
4,25 €
4,55 €
4,55 €
4,55 €

Les unitats mínimes en algunes de les referències s’expliquen per qüestions
de producció; Ja que treballem diàriament amb producte fresc i per cada
una de les vostres comandes, la previsió és el nostre gran aliat, així que
agraïm les comandes amb la màxima antel·lació (mínim 48 hores).
Servei complet de càtering per a empreses i particulars.
Disposem de la informació relativa als al.lèrgens i altres intoleràncies alimentàries.

3,00 €

Pernils i embotits ibèrics amb D.O. 		
Formatges artesans amb D.O. 		
Fumats Domínguez i Benfumat		
Foie de la casa a l’Armagnac 			
Patès i foie d’ànec i d’oca trufats 		

BUBBLES I SOPETES FREDES*
Gaspatxo andalús				
Gaspatxo de maduixots			
Sopeta de meló i mango			
Vichyssoise de porros i poma àcida		

1,80 €
3,00 €
3,00 €

SAFATES GOURMET AL GUST

16,50 €/ Kg
17,50 €/ Kg
2,10 €
2,10 €
2,10 €
28,90 €/ Kg
28,90 €/ Kg

Comanda mínima 10 un. per referència

1,80 €

Si es vol veure la versió en castellà, convidem a fer-ho a travès de la nostra web:

www.tecasabat.com
comercial@tecasabat.com

APERITIUS
i FINGERFOOD

CANAPÈS I MÉS

Minicanapès Luxe box (box 36-40 un) 21,50 €
Formatge, Pernil dolç, Foie gras, Pernil serrà,
Caviar, Salmó, Crema de formatge,
Rotlles de pernil dolç caramel·litzat,
Tartaletes de Rocafort

Canapès

Comanda mínima 6 un. per referència

Anxova de L’Escala i tomàquet		
Cranc d’Alaska				
Pernil serrà i ou filat			
Rotlle de pernil dolç caramel·litzat		
Tonyina i ou dur 				
Caviar amb ceba tendra			
Gambes rosades 				
Rotlle de pit de pollastre amb pinya,
mango i un toc de curry			
Truita a la francesa 			
Llagostins, tomàquet i ous de tobiko 		
Salmó fumat				
Foie de la casa amb poma caramel.litzada
Rotlle de rosbif i cors de palmera		
Torradeta de caviar i ou de guatlla 		
Torradeta de sobrassada i ou de guatlla
Búcar de salmó amb formatge fresc i anet
Cullereta de gambes amb vinagreta de llenties
Sashimi de llagostins amb compota
de poma àcida 				

Teca Makis box 				

1,25 €
1,25 €
1,25 €
1,25 €
1,25 €
1,30 €
1,30 €
1,30 €
1,30 €
1,55 €
1,55 €
1,85 €
1,85 €
2,10 €
2,10 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €

Caviar amb fruita de la passió / box (5 un)
Gamba amb ous de tobiko / box (5 un)
Salmó amb micromezclum / box (5 un)

5,95 €
5,95 €
5,95 €

Blinis Gourmet box 		

9,95 €

Ideal per a 2 persones

COQUES SALADES
I PASTES DE COCKTAIL

PANETS I SANDVITXOS

Coques salades				
Coca mallorquina de verdures		
Coca d’anxoves del Cantàbric		
Coca d’espinacs amb formatge fresc		
Coca de formatge de cabra i carbassó		
Coca de salmó fumat			
Pizza de pernil dolç i formatge 		
Empanada de tonyina 			

26€/ Kg
26€/ Kg
26€/ Kg
26€/ Kg
29€/ Kg
22€/ Kg
24€/ Kg

Pastes de cocktail 			

34€/ Kg

Tomàquet i orenga, Oliva, Pinyons, Frankfurt i
mostassa, Formatge Emmental, Carbassó,
Anxova, Xistorra i Ametlla salada

Ametlles salades de la casa al pes

Barreta vegetal de tomàquet, tonyina,
enciam, ou dur i maionesa 			
Barreta de 5 cereals de salmó fumat
amb cogombrets i crema de formatge 		
Panet de nous amb botifarra blanca		
Panet de nous amb formatge manxec 		
Pepito de filet amb ceba confitada 		
Panet de sèsam amb filet ibèric,
rúcula i parmesà 				
Burger mini de vedella i ceba
amb vegetals confitats 			
Burger de salmó a la planxa
amb melmelada de tomàquet i iogurt* 		

2,20 €
2,20 €
2,20 €
2,20 €
2,40 €
2,40 €
2,40 €
2,60 €

*(comanda mínima 10 un.)

39€/ Kg

FREGITS GOURMET
Sempre amb oli d’oliva verge extra

Els Gourmet

Bombes picants de la Barceloneta 		
1,20 €
Croquetes d’aperitiu d’au, de pernil o de ceps
0,65 €
Croquetes d’au, de pernil o de ceps		
0,90 €
Croquetes de bacallà			
0,95 €
Crestes de tonyina i ou dur
1,30 €
Mini pit de pollastre amb beixamel i ceps
1,60 €
«Croquetón» de txangurro i gambes		
2,50 €
Fingers de pollastre amb un toc de curry
34 €/Kg
Bunyols de bacallà			
34,70 €/Kg
Calamars a la romana 		
50,50 €/Kg

Els minis de 5 cereals

Encenalls de pernil dolç i rúcula 		
amb crema de formatge i pesto 		
Pollastre amb mostassa Dijon, maionesa i mel
Salmó fumat amb cogombrets
i crema de formatge 			
Rosbif amb cors de palmera i maionesa
Encenalls de pernil ibèric amb pa amb tomàquet

Els Clàssics i les Baguetines

Pernil serrà, llonganissa,
pernil dolç, truita a la francesa,
catalana trufada, mortadel.la italiana
Embotits ibèrics amb D.O. 		

1,60 €
1,60 €
1,60 €
1,60 €
1,90 €

Clàssics

Baguetines

1,65 €
2,65 €

2,40 €
3,40 €

Les pites 				 2,60 €
Comanda mínima 6 un. per referència

Rosbif i mango amb salsa de iogurt i tandoori
Pollastre i alvocat amb salsa de iogurt i menta

Els Sandvitxos

Pernil serrà i ou filat 			
Pollastre, enciam i pinya 			
Tonyina i ou dur				
Gall dindi, alvocat, tomàquet i canonges
Verdures a la brasa amb brie i pesto 		
Gambes, enciam i ou dur 			
Rosbif i cors de palmera 			
Salmó fumat i cogombrets 			

1,70 €
1,70 €
1,70 €
1,95 €
1,95 €
2,20 €
2,20 €
2,20 €

