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COFFEE LÍQUID - Tipus “A”: 4,75 € /persona 

Cafè & Cafè descafeïnat 

Llet, beguda de soja i beguda d’ avena 

Assortit de Tes 

Selecció d’ infusions 

Varietat de sucs: taronja, préssec i pinya 

Smoothie de fruites 

Agües minerals 
 

 

 

COFFEE  DOLÇ - Tipus “B”: 6,20 €/ persona 

Cafè & Cafè descafeïnat 

Llet, beguda de soja i beguda d’ avena 

Assortit de Tes 

Selecció d’ infusions 

Varietat de sucs: taronja, préssec i pinya 

Smoothie de fruites 

Agües minerals 

           ….. 

Assortit de mini pastes dolces 
 
 

 

 

COFFEE SALAT -Tipus “B”:  6,20 €/ persona 

Cafè & Cafè descafeïnat 

Llet, beguda de soja i beguda d’ avena 

Assortit de Tes 

Selecció d’ infusions 

Varietat de sucs: taronja, préssec i pinya 

Smoothie de fruites 

Agües minerals 

           ….. 

Assortit de mini pastes salades 

Gotet de fruita natural 
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COFFEE ENTREPANS -Tipus “C”:  8,10€ / persona 

Cafè & Cafè descafeïnat 

Llet, beguda de soja i beguda d’ avena 

Assortit de Tes 

Selecció d’ infusions 

Varietat de sucs: taronja, préssec i pinya 

Smoothie de fruites 

Agües minerals i refrescs 

                  ….. 

Assortit de mini entrepans amb pans variats d’alta qualitat (xapata, panses & nous, pa integral 

d’ avellanes, pa bao, cinc cereals…) 

 

 

 

 

COFFEE SANDVITXOS - Tipus “C”: 8,10 € / persona 

Cafè & Cafè descafeïnat 

Llet, beguda de soja i beguda d’ avena 

Assortit de Tes 

Selecció d’ infusions 

Varietat de sucs: taronja, préssec i pinya 

Smoothie de fruites 

Agües minerals i refrescs 

                ….. 

Selecció de sandvitxos freds i calents (pa de motlle normal, integral de 3 llavors i cereals) 
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COFFEE  VARIAT - Tipus “D”: 9,35 € / persona 

Cafè & Cafè descafeïnat 

Llet, beguda de soja i beguda d’ avena 

Assortit de Tes 

Selecció d’ infusions 

Varietat de sucs: taronja, préssec i pinya 

Smoothie de fruites 

Agües minerals i refrescs 

                ….. 

Assortit de mini entrepans amb pans variats d’alta qualitat (xapata, panses & nous, pa integral 

d’ avellanes, pa bao, cinc cereals…) 

Assortit de mini pastes dolces i/o salades 

 

 

 

COFFEE COMPLET - Tipu “E”: 10,00 € / persona 

Cafè & Cafè descafeïnat 

Llet, beguda de soja i beguda d’ avena 

Assortit de Tes 

Selecció d’ infusions 

Varietat de sucs: taronja, préssec i pinya 

Smoothie de fruites 

Agües minerals i refrescs 

                ….. 

Selecció de mini sandvitxos freds i calents (pa de motlle normal, integral de 3 llavors i 

cereals) 

Gotet de fruita natural 
 

 

 

 

10% IVA incluido 
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