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MINI BRIOIXERIA

Ensaïmades
Croissants

9 unitats

10,5 €
9,5 €

··
··

Pa de pessic

45 €

Poma

42 €

COCA DOLÇA

8-10 racions

Pa de coca dolça de la Garrotxa
amb embotit

Croissants de xocolata

10,5 €

Ratafia i ametlles

42 €

Llonganissa

29 €

Variada

10,5 €

Red velvet i avellanes

42 €

Pernil dolç i formatge

29 €

Taronja i xocolata

42 €

Pernil Duroc

29 €

Xocolata

42 €

Pernil ibèric de gla

35 €

MINI ENTREPANS VARIATS
··

COQUES CASOLANES 20-25 racions

MINI ENTREPANS GOURMET

Formatge semicurat
Llonganissa de pagès
Pernil Duroc
Safata de 9 unitats

BRIOIXOS BURGUER

Vedella amb formatge
i bacó

··
··
··

19,9 €

9 unitats

31,5 €

Pollastre amb tomata,
enciam i ceba cruixent

31,5 €

22,5 €

ASSORTIT DE MINI QUICHES

··
··

Vedella amb formatge,
enciam, tomata, ceba
caramel·litzada i bacó

Brie i albergínia
Carbassó i formatge de cabra
Vegetal amb gall dindi
Safata de 9 unitats

··

31,5 €

BRIOIXOS

··
··

Pernil dolç i formatge suau
Pernil duroc i formatge suau
Vegetal amb gall dindi
Safata de 9 unitats

QUICHES

Espinacs i ricotta
Formatge i verduretes
Pernil dolç i formatge
Safata de 16 unitats

··

21 €

22,5 €

6-8 racions

Escalivada i
formatge de cabra

19 €

Espinacs i ricotta

19 €

Lorraine

19 €
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··
··
··

Cigrons
Pebrot escalivat
Remolatxa
3 unitats amb papadam’s

··
··
··

10 €

16 unitats amb cruditées 25,5 €

··

Foie i xocolata
Formatge i nous
Marisc i cranc
Ou filat i pernil

Pastís de patata amb
patata natural, cranc,
ou dur, tonyina i maionesa 39 €
Sandwich club de tramezzini,
tomata, enciam, ou dur,
tonyina i maionesa
39 €

BRANDADA

Amb pa amb tomata
4-5 racions

Safata de 18 unitats

20 €

Safata de 24 unitats

26 €

MINI AMANIDES

CLÀSSICS CAN PERICUS

Verda
Capresse
Energètica
Vegetal

3,85 €

Mediterrània
Parmigiana
Nòrdica
Ibèrica

* Trobaràs els ingredients a l’apartat
del menú per emportar

SALMÓ FUMAT

Cassoleta de brandada de bacallà
3-4 racions

ANXOVES DE ROSES

ASSORTIT DE CANAPÈS

ASSORTIT VARIAT D’HUMMUS

11,5 €

16 €

AMANIDES

Cèsar salad

12,5 €

Pollastre de corral arrebossat,
enciams variats, torradetes
casolanes, flocs de parmesà
i la nostra famosa salsa cèsar

Esclata burrata

13 €

Autèntica burrata italiana de 200 g,
tomates confitades, brots verds
i olives gregues “kalamata”

POP A LA GALLEGA

Safata de 200 g

12,5 €

Safata de 300 g

19,9 €

Amb patata i pebre vermell fumat
1 ració

11,5 €
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FINGERS DE POLLASTRE

CROQUETES VARIADES

Arrebossats amb la nostra
salsa secreta
5-6 racions

··
··

21 €

··
··
··
··

EMBOTITS AMB PA AMB TOMATA

TRUITES

Bacallà
Carbassa i parmesà
Ceps
Espinacs
Pernil ibèric
Pollastre rostit

Patata i ceba

9,95 € /17 €

Patata i xoriç

9,95 € /17 €

Carbassó i ceba

9,95 € /17 €

Espàrrecs i bacó

9,95 € /17 €

Safata de 15 unitats

Verdura

Espinacs i pinyons 9,95 € / 17 €

19,9 €

EMBOTITS AMB SAFATES

13,5 €

Pernil duroc 200 g

9,95 €

Espatlla ibèrica 150 g

18,5 €

Espatlla ibèrica 150 g

15,5 €

21 €

Embotits catalans

19 €

Ibèrics Joselito

21 €

Llom, llangonissa, cigaletes
i catalana

9,95 € / 17 €

CARPACCIO DE VEDELLA

Pernil duroc 200 g
Ibèrics Joselito

3-4 racions / 6-8 racions

Carpaccio de vedella de Girona
curada amb sal i pebre,
flocs de parmesà, rúcula
i salsa tàrtara amb torradetes
1 ració

11,5 €

Llom, llonganissa i xoriç

ASSORTIT DE FORMATGES

FUSTES GOURMET

PA AMB TOMÀQUET

Formatges acompanyats amb
melmelada, codony i fruits secs

Assortit de formatges i embotits
acompanyat de crackers i fruita

3-4 racions

19 € aprox.

5-6 racions

49 €

5-6 racions

26 € aprox.

8-10 racions

75 €

10-12 racions

125 €

4-5 racions

4,5 €
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FRUITA DE TEMPORADA

Broqueta de fruita
Gotet individual

TAULA DOLÇA AMB PASTÍS

1,5 €
2,95 €

POP DOTS DE XOCOLATA

Safata de 16 unitats

Petit 7-9 racions

GRAN TAULA DOLÇA

74 €

Mitjà 10-12 racions

99 €

Gran 15-18 racions

129 €

ASSORTIT DE REBOSTERIA

19 €

Safata de 20 unitats

GOT DE MOUSSE

Petits fours, macarons i fruita
10-12 racions

135 €

CHEESECAKE INDIVIDUAL

26 €

Safata de 4 unitats

16,5 €

CUP CAKES

9 unitats

Ferrero

29,9 €

Fruits vermells

2,65 €

Apple pie

24 €

Kinder Bueno

29,9 €

Llimona

2,65 €

Lemon pie

24 €

Llimona

29,9 €

Oreo

2,65 €

Oreo

29,9 €

Xocolata

2,65 €

Red velvet

29,9 €

1 unitat

“TARTALETES”

8 unitats

NÒRDIC

12,95 €

Mix de quinoa i llenties caviar,
salmó fumat, espàrrecs verds,
xampinyons, tomates xerry,
hummus de cigrons, ceba
encurtida i maionesa de soja
TUNA

12,95 €

Arròs integral, ventresca
de tonyina Ortiz, mix de bolets
saltejat, pebrot del piquillo,
cogombrets i maionesa
de wasabi
VEGGIE

12,95 €

Quinoa, cigrons, croquetes
veganes amb gust de “pollo
no pollo”, hummus de piquillo,
carbassó saltejat, ceba
caramel·litzada i anacards

POLLASTRE

11 €

COMBO CORRAL

Croquetes de pollastre
amb arròs saltejat
i verdures

COMBO IBÈRIC

BOLETS

11 €

Croquetes de bolets
amb arròs saltejat
i verdures
VEGANES

11 €

Fingers de pollastre arrebossat, salsitxes
de pollastre de corral, amanida de pasta,
tonyina, olives negres, blat de moro,
ou dur i tomata xerry

11 €

Croquetes veganes
amb gust de “pollo no pollo”,
arròs saltejat i verdures

11 €

Fingers de pollastre arrebossat, salsitxes
de porc duroc,
amanida ibèrica i la nostra salsa secreta

MENÚ
9,95 €
Inclou:
Primer plat
+ Segon plat

PRIMERS

SEGONS

AMANIDES 5,6 €

CARN 7,05 €

Verda

Cuixetes de pollastre amb pinyons, panses i prunes

Variat d’enciams, ou dur, olives i tonyina

Croquetes de bolets, 5 unitats

Capresse

Croquetes d’espinacs, 5 unitats

Mozzarella, ruca, tomata, olives i salsa pesto casolana

Energètica
Llenties caviar, taronja, menta, soja i oli d’oliva

Vegetal
Arròs de pals, carbassó, ceba i bolets

Mediterrània

Croquetes de pollastre, 5 unitats
Fingers de pollastre arrebossat
Filet de pollastre al foie
Filet de pollastre saltat amb verdures
Filet de porc amb verdures i soja al wok

Pasta freda, formatge de cabra, fruits secs i fruita confitada

Llata de vedella amb bolets

Parmigiana

Llibrets de llom farcits de pernil dolç i formatge

Tallarines, nous i salsa pesto casolana

Miniburgers a la crema de pernil ibèric

Nòrdica

Miniburgers a la crema de rocafort

Tallarines, formatge feta, salmó fumat i canonges

Roastbeef de vedella de Girona

Ibèrica

Saltejat de carn amb arròs

Llacets, pernil ibèric, tomata ratllada i orenga

PLATS 5,6 €
Arròs integral amb verduretes
Rigatoni a la crema de pernil ibèric
Mongetes verdes saltejades amb pernil i ametlles
Espinacs a la catalana
Bròquil gratinat amb crema de formatge

PEIX 8, 95 €
Bacallà a la muselina d’all
Bacallà amb samfaina
Pastís de marisc
Pastís de peix blanc amb crema piquillos
Lluç arrebossat

Verdura bullida, patata, mongeta i pastanga
Macarrons a la bolonyesa
Spaghetti a la bolonyesa
Spaghetti carbonara

POSTRES

suplement +2,65 €

Mousse de xocolata

Quinoa saltada amb verdures

Mousse de cítrics

Pasta fresca farcida de carbassa
a la crema de parmesà

Mousse de red velvet
Iogurt natural amb melmelada de fruits vermells

Crema de verdures

Fruita de temporada

Timbal de patata, escalivada i olivada
Trio mousse de carbassó, escalivada i bolets
Llacets amb crema de gorgonzola i espinacs

Elaborats artesanalment al nostre obrador

gran

pocket

petit

mitjà

2-3

5-6

7-9

12-15

14,9 €

32 €

42 €

52 €

Ferrero El bombó fet pastís









Oreo Deliciós pa de pessic amb autèntica galeta Oreo









Sacher Amb melmelada de fruits vermells i xocolata belga









Sara D’ametlles i crema d’avellana







Tres xocolates Capes de xocolata blanca, negra i amb llet







Kinder El preferit dels nens









Tiramisú El postre clàssic italià fet pastís









Carrot Cake Amb un toc de caramel, poma i vainilla









Cheesecake Pastís de formatge amb base de galeta

*



Mango Pastís lleuger de mango amb crema de fruita de la passió









Lemon Harry Amb mousse i crema de llimona









Red Velvet Esponjós pa de pessic vermell amb textura de vellut









Espelmes de xocolata 2,65 €

*Cheesecake petit 26,9 €

ENCARREGA EL TEU CÀTERING O PASTÍS

A BANYOLES

DES DE CASA

Xarcuteries i carnisseries
Plaça Major 11
Plaça Catalunya 2
Gastrobar
Plaça Catalunya 3 (vila olímpica)
Càterings i pastissos
Carrer Llibertat 144

T 972 575 988
WhastApp 972 575 988
hola@canpericus.cat
www.canpericus.cat

RECOLLiDA
A BANYOLES

ENVIAMENT A DOMICILI

Plaça Catalunya 2

A consultar

SEGUEIX-NOS
@canpericus
@canpericusxarcuteria

www.canpericus.com

