
Carta de salat

Benvinguts a l’univers salat de Canal.  
Un conjunt de propostes dissenyades  
per acompanyar-vos en l’èxit dels vostres 
esdeveniments: des d’una reunió informal 
d’empresa fins a la celebració més 
exclusiva a casa vostra. 



Cocktail

Aperitiu

Pasta salada cocktail.

Galetes parmesanes.

Mini canapès variats (84 peces aprox./kg).

Mini quiche variada (mínim ½ kg 32/34 peces.) 

Croquetes (pollastre, pernil, ceps o espinacs  
i gorgonzola).

Tosta de pernil ibèric DO Guijuelo.

Tosta de salmó fumat amb cogombrets.

65,00 €/kg

65,00 €/kg

60,00 €/kg

40,00 €/kg

1,10 €/uni 

2,20 €/uni

2,00 €/uni

Minyons

Broquetes

Mini hamburguesa.

Pepito amb salsa de verdures.

Truita de patates.

Pernil ibèric DO Guijuelo.

Salmó fumat, crema de formatge i mel.

Mozzarela, cirerols i alfàbrega.

Formatge DO Manxec i codony.

Bacallà i verdures confitades.

2,00 €/uni

1,90 €/uni

1,80 €/uni

1,90 €/uni

1,80 €/uni

1,50 €/uni

1,50 €/uni

1,70 €/uni

Begudes
Disposem d’un ampli ventall de vins blancs i negres, caves, 
champagnes i vins dolços per acompanyar les vostres celebracions.

Aperitiu

Especialitats

Magdalena d’anet, salmó marinat i 
crema de formatge de cabra artesà. 
2,00 €/uni

Pa de motlle,truita 
tofonada i carxofa. 
2,00 €/uni

Pa de motlle,  
kiwi i llagostí. 
2,00 €/uni

Pa de motlle, tomàquet  
i anxova de l’Escala. 
1,80 €/uni

Pa de motlle, botifarra  
blanca i poma al forn. 
1,70 €/uni

Craquer amb paté de muntanya  
i ceba confitada. 
1,90 €/uni

Craquer amb formatge 
manxec, codony i nous. 
1,80 €/uni

Craquer amb foie mi-cuit,  
gelatina de moscatell i gerds. 
2,00 €/uni

Magdalena d’olives,  
piquillos i bacallà. 
2,00 €/uni

Magdalena d’herbes,  
llagostí i tàrtara. 
2,00 €/uni



Pans

Entrepans de pa amb tomàquet

Emparellats

Mini croissant o brioix

Pernil ibèric DO Guijuelo. 

Pernil dolç extra.

Botifarra blanca.

Llom ibèric de glà DO Guijuelo.

Formatge semicurat Manxec DO.

Pepito amb salsa de verdures.

Sobrassada de Mallorca IGP.

Llonganissa del Pallars.

Hamburguesa.

Truita de patata.

Paté de campanya.

Albergínia confitada i brie de Meaux.

Pernil ibèric DO Guijuelo.

Pernil dolç extra i formatge edam.

Sobrassada de Mallorca IGP.

Brie de Meaux i pernil ibèric.

Albergínia confitada i brie de Meaux.

Vegetal: salsa vegetal, enciam i tomàquet.

Vegetal: pa de motlle, salsa vegetal,  
enciam, tomàquet i maionesa.

Tonyina: Pa de motlle, enciam i maionesa.

Rosbif: Pa de motlle i mostassa antiga.

Salmó: Pa de motlle, tàrtara, alvocat,  
enciam i maionesa.

Anxova: Pa integral, enciam, tomàquet i maionesa.

2,00 €

1,60 €

1,60 €

2,00 €

1,70 €

1,90 €

1,60 €

1,60 €

1,70 €

2,10 €

1,70 €

1,80 €

2,10 €

1,80 €

1,80 €

 
1,60 €

1,60 €

1,60 €

1,60 €

 
1,60 €

2,10 €

1,70 €

1,70 €

2,10 €

1,80 €

2,00 €

1,70 €

1,70 €

2,20 €

1,90 €

1,90 €

1,90 €

mini Viena Barreta

Masses

Quiche

Canelons

Cocapizza amb pasta de full

Truites

Petita Gran
Pernil dolç extra i formatge edam.

Bacon i xampinyons.

Porros confitats i gambes.

Sobrassada de Mallorca IGP, formatge  
manxec i mel.

Pernil dolç i emmental.

Bacon i xampinyons.

Tonyina i tomàquet.

Salsa de verdures, verdures confitades i brie de Meaux.

Carbonara: beixamel, bacon fumat, ceba i emmental.

Carn rostida

Espinacs

Comanda mínima 10 peces de qualsevol varietat d’aperitiu i pans.

Truita de patates

35,00 €

35,00 €

35,00 €

 
35,00 €

25,00 €

25,00 €

25,00 €

 
25,00 €

14,00 €

14,00 €

14,00 €

14,00 €

14,00 €

13,20 €/ 6 uni

6,60 €/ 3 uni

12,60 €/ 6 uni

6,30 €/ 3 uni

22,00 €



Barcelona  
Calvet 15. Tel. 93 209 59 17

Muntaner 566. Tel. 93 417 10 53
canal.es — info@canal.es

No deixeu de contactar-nos per 
ajudar-vos a personalitzar el vostre 
esdeveniment.

T. 93 417 10 53 | info@canal.es

Disposem de servei de cambrers i lloguer de material.

Preus amb IVA inclòs.

Encàrrecs amb 24 d’antelació mínima.

Algunes de les propostes d’aquest document poden 
variar segons temporada.

Canal es reserva el dret a modificar els preus d’aquesta 
edició quan sigui necessari.

Els enviaments tindran un càrrec addicional en concepte 
de transport. Consulteu-nos el preu segons la distància.


