
Cuinem 
amb cor



Condicions
generals

La cuina de les
oportunitats
Cuinem amb cor és una iniciativa social que 
proporciona oportunitats formatives i laborals a 
persones a les quals la vida no els ha donat una 
primera oportunitat o els ho ha posat molt difícil 
per tornar a començar després de passar per 
una situació complicada. El nostre repte és 
facilitar l’accés d’aquestes persones al món 
laboral i, alhora, donar resposta als nostres 
clients oferint la millor professionalitat i la 
màxima qualitat de servei. 

El nostre esperit es basa en la cultura de 
l’esforç, el treball en equip, les habilitats perso-
nals i les aptituds específiques de l’ofici. 
Perquè pensem que aquesta és la millor 
manera d’aprendre, d’entendre i de viure l’hos-
taleria. I perquè el nostre objectiu és que la 
nostra feina mereixi la teva confiança.

El servei de personal es factura a part 
segons les següents tarifes:

> Hores diürnes i laborals (de dilluns a dissabte de 
8 a 21 h): 15 € persona/hora

> Hores nocturnes i festives (a partir de les 21 h): 
20€ persona/hora

> El servei de transport dins la ciutat de Girona 
està inclòs en els preus anteriors.

> El transport fora de la ciutat de Girona es 
valorarà en funció de la distància. 





Esmorzars / Berenars

5 € / persona
Cafè o infusions

Remini formatge o pernil salat

Mini croissants de mantega

Fruita de temporada

3 € / persona
Cafè o infusions

Remini formatge o pernil salat

3 € / persona
Cafè o infusions

Mini croissants de mantega

4 € / persona
Cafè o infusions

Mini croissants de mantega

Coca d’ametlles
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4 € / persona
Cafè o infusions

Remini formatge o pernil salat

Fruita de temporada

3

4

5

6



Els cafès i infusions inclouen llet normal i vegetal
Tots els esmorzars/berenars inclouen aigua

7 € / persona
Cafè o infusions

Remini formatge 

Remini pernil salat

Mini napolitanes de xocolata 

Mini croissant de mantega   

Fruita de temporada

9 € / persona
Cafè o infusions

Remini formatge 

Remini pernil salat

Mini napolitanes de xocolata 

Mini croissant de mantega

Fruita de temporada

Iogurt amb cereals

Sucs variats
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Per dinar

10 € / persona
Mini amanida (verda, de cous-cous o de llenties)

Hummus (amb bastonets de pastanaga i de pa)

Coca d’escalivada

Remini (de tonyina o pollastre, enciam, tomata i maionesa)

Taula d’embotits i formatges

Enfilat de fruita de temporada

Coca d’ametlles

 7 € / persona
Mini amanida (verda, de cous-cous o de llenties)

Hummus (amb bastonets de pastanaga i de pa)

Coca d’escalivada

Remini (de tonyina o pollastre, enciam, tomata i maionesa)

Enfilat de fruita de temporada
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9 € / persona
Mini amanida (verda, de cous-cous o de llenties)

Hummus (amb bastonets de pastanaga i de pa)

Coca d’escalivada

Remini (de tonyina o pollastre, enciam, tomata i maionesa)

Quiche de verdures

Enfilat de fruita de temporada

Creps de nutella o sucre
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Tots els menús inclouen aigua i vi de la casa
Per 1€�més t'oferim cafè o infusions a cada menú

Consulteu altres opcions d’entrepans vegans 



Fes el menú al teu gust

Patates xips 0,30 €

Olives 0,50 €

Taula d’embotits i formatges (4 persones) 8,00 € 

Coca d’escalivada 1,50 €

Hummus 1,50 €

Remini tonyina, enciam, tomata i maionesa 1,50 € 

Remini pollastre, enciam, tomata i maionesa 1,50 €

Mini hamburguesa  2,00 €

Panet de sabors (tomata o curri)

amb sobrassada i formatge 1,20 €

Enfilat de tomata cherry i formatge 1,00 €

Enfilat de meló amb pernil (temporada) 1,30 €

Xarrup de sopa freda/ calenta (temporada) 1,25 €

Quiche de verdures (8 persones) 14,00 €

Quiche de bacó i formatge (8 persones) 14,00 €

 1,50 €

Mini croquetes de rostit 0,40 €

Daus de truita de patates 0,50 €

Creps de pernil dolç i formatge 1,00 €

Creps de sobrassada amb formatge 1,00 €

Pa (amb tomata o sense) 0,30 €

Pa sense gluten (amb tomata o sense) 0,50 €

Racions individuals (preu per persona)

El preu inclou:

Parament del servei

Transport a Girona ciutat i rodalia 

Muntatge i desmuntatge

Utillatge reutilitzable 

Servei a part:

Servei de cambrers durant el càtering

Mobiliari

POSTRES

Fruita (temporada) 1,00 €
Coca de Santiago 1,50 €
Creps de xocolata o sucre 1,00 €
Varietat de fruits secs 2,00 €

BEGUDES

Aigua (0,50l.) 1,00 €
Llimonada natural 1,20 €
Refrescos (llauna de 0,33l.) 1,50 €
Cervesa artesana (Moska) 2,00 €
 5,00 €
Ampolla de cava 5,00 €
Cafès o infusions  1,00 €
(amb llet normal o vegetal) 

Ampolla de vi (negre/blanc/rosat)

Mini amanides (verda, de cous-cous o de llenties)



Us hi esperem!

ivarela@caritasgirona.cat


