
Torradeta de foie de la casa amb poma caramel·litzada
Canapè de llagostí, tomàquet i ous de tobiko
Canapè de tonyina i ou dur
Rotlle de york caramel·litzat amb pa integral i foie gras 

Anxova de l’Escala i tomàquet  1,30 € 
Tonyina i ou dur  1,30 € 
Caprese amb pesto d'alfàbrega  1,30 € 
Cranc d'Alaska  1,30 € 
Gambes rosades  1,30 € 
Rotlle de pit de pollastre amb pinya, mango i un toc de curri  1,30 € 
Truita francesa  1,30 € 
Llagostins, tomàquet i ous de tobiko  1,75 €  
Rosbif, poma i canonges amb pa de llavors  1,75 €  
Salmó fumat amb pa torrat  1,75 €
Cruixent de formatge brie amb codonyat i festucs  1,75 €  
Torradeta de foie de la casa amb poma caramel·litzada  1,85 € 
Búcar de salmó amb formatge fresc i anet  2,00 € 
Sashimi de llagostí amb compota de poma àcida  2,00 €    
Torradeta de caviar i ou de guatlla  2,10 € 
Torradeta de sobrassada i ou de guatlla  2,10 €

CANAPÈS
*Comanda mínima 4 un per referència

26,95€

Torradeta de sobrassada amb ou de guatlla
Canapè de salmó fumat amb pa torrat
Canapè de cranc d’Alaska
Rotlle de pit de pollastre i pinya, mango i un toc de curri

26,95€ (box 16 un)

(box 16 un)

(box 36-40 un)
23,25€

Formatge
York
Foie-gras
Pernil serrà
Caviar

Salmó
Crema de formatge
Rotlle de york caramel·litzat
Sobrassada

BOX OR

El plaer de convidar i no cuinar

Apte per a vegetarians

MINICANAPÈS LUXE BOX



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

Ametlles salades de la casa a pes  39€/ Kg

Coca de verdures  28,50€/ Kg 
Coca d’anxoves del Cantàbric  29,95€/ Kg 
Coca de carbassó amb poma al forn i rul·lo de cabra  28,50€/ Kg 
Coca d’albergínia i pebrot escalivats amb formatge de cabra suau  28,50€/ Kg
Coca de brandada de bacallà i pinyons  33€/ Kg 
Coca de salmó fumat  33€/ Kg
Coca de rosbif amb poma al forn  33€/ Kg
Pizza de york i formatge  23€/ kg
Empanada de tonyina  24,50€/ Kg
* Consulta les nostres coques de temporada

COQUES SALADES

Croquetes d’aperitiu d’au, de pernil o de       ceps  0,75 € 
Croquetes de pollastre o de pernil  1,00 € 

Croquetes de bacallà  1,00 € 
Croquetó de txangurro i gambes  2,65 € 

Bombes picants de la Barceloneta  1,20 € 
Crestes al forn amb tonyina i ou dur  1,40 € 

Fingers de pollastre amb un toc de tandoori  37,00 €/ Kg
Calamars a la romana  55 €/ Kg

Sempre amb oli d’oliva verge extra

PASTES
DE COCKTAIL 

FREGITS GOURMET

TECA MAKIS 
*Comanda múltiple de 4 un per referència

Cranc i llagostins amb ous de tobiko  1,20 €  
Gall dindi i alvocat amb verdures i formatge crema  1,20 € 
Salmó fumat amb cogombrets i mango  1,20 €

18,95€
/safata

(aprox. 450 gr)



Pernil serrà, formatge, llonganissa, pernil 
york, truita francesa, catalana trufada, 
mortadel·la italiana
O bé amb embotits ibèrics i amb D.O.  
amb suplement de...

*Comanda mínima 6 un per referència

Xapata vegetal de tomàquet, tonyina, enciam,
ou dur i maionesa  2,25 € 

Barreta 5 cereals de salmó fumat amb
cogombrets i crema de formatge  2,25 € 

Pepito de filet amb ceba confitada  2,45 € 
Panet de sèsam amb filet ibèric,

ruca i parmesà  2,45 € 
Burger mini de vedella i ceba amb
vegetals confitats  2,45 €

Pa clàssic  1,65 € 
Pa de sèsam  1,95 € 
Pa de nous 2,25 € 
Xapateta/Baguetina  2,45 €

ELS GOURMET

Encenalls de pernil york, ruca amb crema de formatge i pesto  1,60 € 
Pollastre amb mostassa Dijon, maionesa i mel  1,60 € 

Salmó fumat amb cogombrets i crema de formatge  1,60 € 
Rosbif i poma  1,60 €  

Pernil ibèric  1,90 €

ELS MINI DE 5 CEREALS

Pollastre, canonges i maionesa amb pa de llavors  1,70 € 
Pernil serrà i ou filat  1,70 € 
Tonyina i ou dur  1,70 € 
Gall dindi, alvocat, tomàquet i canonges amb pa integral  1,95 € 
Verdures a la brasa amb brie i pesto amb pa integral  1,95 € 

Gambes, enciam i ou dur  2,20 € 
Rosbif amb poma al forn, mostassa i pa de llavors  2,20 € 

Salmó fumat i cogombrets  2,20 €  

ELS SANDVITXOS

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

LES PITAS

ELS CLÀSSICS
LES BAGUETINES I LES XAPATES

SELECCIONA EL TIPUS DE PA SELECCIONA EL FARCIT

2,60€

+1 €



Gaspatxo andalús
Gaspatxo de maduixots
Salmorejo cordovès
Meló i mango
Vichyssoise de porros i poma àcida

* Comanda mínima 6 un per referència
* Consulta les nostres varietats de sopetes  

fredes segons temporada

BUBBLES I
SOPETES FREDES

Pernil dolç i formatge   1,65 € 
Formatge en crema, encim i nous  1,65 € 
Minicroissant de mantega amb pernil ibèric i ou filat  2,20 € 
Croissant de mantega amb pernil ibèric, formatge de cabra i 
canonges  2,80 €

CROISSANTS I BRIOIXOS

* Comanda mínima de 6 un per referència

Tomàquet cherry i mozzarella amb oli d’alfàbrega  1,95 € 
Bacallà i salmó amb olivada  3,00 €  
Llagostí i carxofa amb vinagreta
de poma àcida  2,95 € 
Tataki de tonyina, mango, formatge feta
i vinagreta de soja i sèsam  3,00 €

BROQUETES MINI

SAFATES GOURMET AL GUST
Pernil i embotits ibèrics amb D.O.
Formatges artesans amb D.O.
Fumats Domínguez, Benfumat i Carpier

2,95€
Unitat

Truita de patates i ceba  17,50 €/ Kg
Truita de verdures de la setmana  17,50 €/ Kg
Quiche mini de york i formatge  2,10 € 
Quiche mini d’espinacs a la catalana  2,10 € 
Quiche de york i formatge  29,50 €/ Kg
Quiche d’espinacs a la catalana  29,50 €/ Kg

TRUITES I QUICHES
* Consulta les nostres varietats de quiches i truites



* Comanda mínima de 6 un per referència (Exclusiu per serveis de càtering)

Broqueta mini de fruita  2,00 € 
Broqueta de fruita natural amb coulis de mango  3,65 € 
Mousse de iogurt grec amb fruites vermells  2,75 € 
Mousse de xocolata negra  2,75 € 
Degustació de crema catalana  2,75 € 
Pastís de formatge artesà  29,50 €/ kg

I LES POSTRES DE LA CASA

Tomàquet cherry i mozzarella amb olives negres del Baix Aragó  3,75 €
Favetes amb salmó fumat i espàrrecs verds a la menta  4,25 €
Llenties beluga amb verduretes confitades i encenalls de foie micuit  4,25€

DEGUSTACIONS D’AMANIDES MINI

* Comanda mínima de 6 un per referència

* Comanda mínima de 6 un per referència

Hummus amb xips de verdures
Guacamole 
Quinoa amb alvocat i llima
Russa de tonyina 
Marisc i patata

BARQUETES DE BAMBÚ
2,85€

Unitat



¿Com fer la teva comanda?
Truca’ns o passa per la teva botiga més propera i fes la teva comanda.
Recorda que treballem diàriament amb producte fresc, per aquest motiu la previsió és el nostre gran 
aliat així que agraïm que les vostres comandes es facin amb la major anticipació possible, mínim 48h.
Les unitats mínimes en algunes referències s’expliquen per qüestions de producció.

Disposem de la informació relativa a al·lèrgens i altres intoleràncies alimentàries.

Servei integral de càtering per a empreses i particulars
Si ets una empresa consulta la nostra gran varietat de serveis per cada ocasió: coffee breaks, brunch, 
lunch i tot allò que puguis imaginar.

Consulta els nostres horaris

RESERVES 48H ABANS
RIBATALLADA

93 589 18 35 
COLL FAVÀ
93 674 11 58

Pg. Francesc Macià, 87. Sant Cugat del VallèsRbla. Ribatallada, 26. Sant Cugat del Vallès

comercial@tecasabat.com
Segueix-nos a les nostres xarxes.


