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Al Dien Càtering creiem que l’èxit d’un esdeveniment 
és la suma dels detalls. T’oferim un servei de càtering 
professional que cura la identitat corporativa, on 
juntament amb una cuina delicada i elaborada garantirà 
la satisfacció plena de l’acte.



Menú Brasil

Aperitius Freds
Broqueta líquida de formatge de pastor amb 

tomàquet i alfàbrega

Caneló de salmó marinat amb canonges i 

anet

Coca d’espelta amb escalivada i anxoves de 

l’Escala

Torradetes de llonganissa de Cal Marxant 
amb tomàquet sec

Montadito de truita de poma de Lleida

Musclos del delta amb escabetx de cítrics

Seitons marinats als 5 pebre amb alvocat i    

espàrrecs bladers

Xupa-xups de formatge de pastor amb           

codonyat artesà i ametlla crocant

Aperitius Calents
Risotto de ceps del Pirineu amb formatge de 

pastor

Croquetes de cremosa de formatge de pastor

Croquetes d‘ibèric

Fideuà d’espàrrecs bladers i carreretes amb 

allioli de préssec

Aperitius Dolços
Brownie amb poma verda 

Lioneses amb xocolata i nata

Begudes 
Vi blanc 

Vi negre 

Cava

Aigües minerals 

Cafès i infusions

Serveis
Inclòs: Cuiners, cambrers, quilometratge i 

taules altes de còctel





Menú indonèsia

Aperitius Freds
Brotxeta líquida de formatge amb tomàquet 

alfàbrega

Xupa-xups de formatge amb codonyat i 

ametlla crocant

Pop a la gallega amb cruixent de patata

Caneló de salmó marinat amb canonges  i 

anet

Pa de fruites amb escalivada i anxoves de 

l’Escala

Torradetes de xistorra amb brie

Torrada de formatge manxego amb confitura 

de tomàquet

Montadito de truita amb llonganissa

Musclos amb escabetx de cítrics

Seitons marinats als 5 pebres amb guacamole 

i espàrrecs bladers

Aperitius Calents
Risotto de ceps amb parmesà

Croquetes de cremós de formatge de pastor

Croquetes de boletus

Fideuà d’espàrrecs bladers i calamars amb 

allioli de mango

Aperitius Dolços
Lioneses amb xocolata i nata

Brownie amb poma verda

Begudes 
Vi blanc 

Vi negre 

Cava

Aigües minerals 

Cafès i infusions

Serveis
Inclòs: Cuiners, cambrers, quilometratge i 

taules altes de còctel





Aperitivos
RIsotto de boletus edulis con parmesano

Croquetas de Idiazabal

Jamón ibérico con pan con tomate “mesa    

temática”

Brocheta líquida de queso de Surp con            

tomate y albahaca

Sushi de arroz carnaroli del Espany de Pals 

con salmón marinado y manzana verde

Pan de frutas con escalivada y anchoas de la 

Escala

Tostadas de foie con pan de frutas

Menú ejemplo, varía según la época del año

Segundo Plato ( a elegir)

Bacalao confitado con ratatouille y alioli de 

almendra

   o bien

Confit de pato con salsa de naranja y  canelón 

de membrillo

Postre
Pastel de chocolate, gerberas y chocolate 

blanco. (Colores empresa)

Bebidas
Vino blanco

Vino tinto

Cava

Aguas minerales

Cafés e infusiones

Servicios
Incluido: Cocinero, camarero,                                                    

quilometraje, mesas altas de cóctel, vajilla, 

cubertería y     copas (no incluidas la mantele-

ría, mesas, sillas para el plato principal)

Menú eUa
Segon Plat ( a escollir)

Bacallà confitat amb ratatouille i allioli       

d’ametlla crocant

   o bé

Confit d’ànec amb salsa de taronja i caneló de 

codonyat

Postre
Pastís de xocolata, gerbs i xocolata blanca  

(Colors empresa)

Begudes 
Vi blanc 

Vi negre 

Cava

Aigües minerals 

Cafès i infusions

Serveis
Inclòs: Cuiner, cambrer, quilometratge, taules 

altes de còctel, vaixella, coberteria i copes (no 

incloses la manteleria, taules, cadires pel plat 

principal)

Aperitius
Risotto de ceps amb parmesà

Croquetes de cremós de formatge de pastor

Pernil ibèric amb pa amb tomàquet “ taula 

temàtica” 

Brotxeta líquida de formatge de pastor amb 

tomàquet i alfàbrega

Sushi d’arròs carnaroli de l’Estany de Pals 

amb salmó marinat i poma verda

Pa de fruites amb escalivada i anxoves de 

l’Escala

Torrades de foie amb pa de fruites





Menú Índia

Segon Plat ( a escollir)

Lluç al forn amb patates a la marinera al         

romaní i gamba

   o bé

Confit d’ànec amb caneló cruixent de                   

codonyat, reducció de taronja i tatin de          

codony

Postre
Crema de mango amb emulsió de coco i 

cruixent de mirtils

Brownie de xocolata i festucs amb pure de 

poma verda

Trufes de xocolata

Assortit de pans

Begudes 
Vi blanc 

Vi negre 

Cava

Aigües minerals

Cafès i infusions

Serveis
Inclòs: Cuiner, cambrer, quilometratge, taules 

altes de còctel, vaixella, coberteria i copes (no 

incloses la manteleria, taules, cadires pel plat 

principal)

Aperitius Freds
Gaspatxo de cireres amb gambes confitades 

i cruixent d’ibèric

Esqueixada de bacallà amb ceps confitats,   

favetes i oli de porradell

Brotxeta líquida de parmesà amb tomàquet i 

alfàbrega

Torrada de pa de fruites amb guacamole, 

tomàquet sec i anxoves

Pop a la gallega amb cruixent de patata violete

Raviolis de butifarra negra del pallars amb 

menta i llavors de rosella

Entrants Calents 
Brotxeta de llagostí amb cruixent de bacó i 

pols de pa de romesco

Fideuà de calamars i carreretes amb allioli de 

mango

Bunyols de bacallà a la tinta amb oli de julivert

Croquetes de pernil ibèric





Menú Xina

Segon Plat ( a escollir)

Rascassa amb cloisses a la basca i llagostí

   o bé

Xai al forn amb pastís de patata i prunes al 

oporto

Postre
Pastís de xocolata, gerbs i xocolata blanca

Begudes 
Vi blanc 

Vi negre 

Cava

Aigües minerals

Cafès i infusions

Serveis
Inclòs: Cuiner, cambrer, quilometratge, taules 

altes de còctel, vaixella, coberteria i copes (no 

incloses la manteleria, taules, cadires pel plat 

principal)

Aperitius Freds
Risotto de ceps amb parmesà

Croquetes de cremós de formatge de pastor

Pernil ibèric amb pa amb tomàquet  (taula 

temàtica)

Brotxeta líquida de formatge de pastor amb 

tomàquet i alfàbrega

Sushi d’arròs carnaroli de l’Estany de Pals 

amb salmó marinat i poma verda

Pa de fruites amb escalivada i anxoves de 

l’Escala

Torrades de foie amb pa de fruites

Taula de formatges amb crakers (taula       

temàtica)

Mató de pastor amb codonyat i caviar de   

truita



El Dien Càtering 
C/ Estació 28

25680 Vallfogona de Balaguer

Lleida

653 838 010

629 959 508

info@eldiencatering.com

www.eldiencatering.com

Contacte


