
per a Empreses i Particulars 



Des de

1954
Fa més de 50 anys, Aribau és una marca que 
ha tingut en compte la qualitat en les seves 

elaboracions des del primer dia, fent-se 
destacar en el món del pa i la pastisseria amb 

la qualitat com a primera norma. 
Tres generacions d’artesans, els avis, els seus 

fills i actualment els néts, han procurat 
sempre treballar amb perseverànça i la 

premissa de la feina ben feta.
Avui posem a les seves 

mans l’experiència adquirida durant aquests 
anys en forma de càtering.

Faci de les seves reunions i esdeveniments un 
dia inoblidable. 



Salat
Croissants petits de pernil i formatge, frankfurt, 
xistorra o truita.

Croissants petits farcits: pernil dolç i mantega, 
crema de formatge i salmó, rocafort, camembert, 
melmelades variades, etc…

Mini dolç
Croissants mini aribau    
Croissants mini de xocolata
Ensaïmades mini
Delícies de xococolata o crema
Magdalenes mini

Càtering:
Croissant aribau 
Croissant de xocolata o crema
Berlina
Pastís de poma
Xuixo
Canya de cabell o crema
Muffin

Esmorzars i Berenars
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Brioixets i bagels farcits

Salmó amb crema de formatge
Pernil dolç i serrà
Vegetal (enciam, pollastre, maionesa, ou)
Llom

Els farcits sempre són opcionals i al gust del client.

Autèntic mini

Vegetal
Embotits ibèrics: formatge, fuet, 
pernil dolç , xoriç, pernil, llom, bull 
blanc o negre, sobrassada
Autèntic calent variat

Sandvitx ½ o mini

Vegetal amb tonyina
Vegetal amb pollastre
Formatge i pernil dolç
Paté o sobrassada
Sandvitx calent variat

Entrepans variats
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Canapès variats: 

Més de dotze especialitats: pernil dolç, pernil salat, salmó, 
gamba, cranc, espàrrec, caviar, sobrassada, paté, escalivada, 
formatge…

Opcionalment es poden incloure novetats de temporada.

Trena farçida

Truita, pernil ibèric, 
enciam, tonyina, 
tomàquet i maionesa

Pa de truita
Truita, pernil ibèric, 
enciam, tonyina, 
tomàquet i maionesa

Pastissos salats
Salmó 
Tonyina
Pernil ibèric
Formatge

Salats variats
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Truita de patates amb o sense 
ceba
Croquetes farcides de pernil o 
bacallà
Voulevants farcits de tonyina, 
cranc, crema de formatges...
Pasta de full salada de 
formatge, sobrassada, ametlla, 
tonyina etc…
“Montaditos” variats de ceba 
masserada amb formatge sec, 
foie i pernil ibèric, roquefort amb 
nous, carn amb ceba i formatge, 
salmó i crema, tonyina i cranc, 
etc.
Xampinyó o carbassó farcit

Salats variats
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Pizzes 10-12 peces

Tonyina Amb pebrot, olives  i xampinyons

Pernil dolç i formatge
Coca d’escalivada
Coca de ceba
Coca vegetal
Coca de rocafort

Especialitats 
Pizza Lourdes 
Tomàquet, bacó, ceba, olives, 
formatge, orenga.

Pizza Rubinenca
Tomàquet, ceba, pernil dolç, formatge , 
orenga

Pizza Aribau
Tomàquet, bolets, salsa de ceps, ceba, 
formatge, orenga.

Ingredients a triar: formatge de 
cabra, dos tipus d’enciam, ceba 
cruixent, reducció de vinagre de 
mòdena, salsa rosa, vinagreta 
especial. etc…

Amanides
Verda
Salmó
Xató
Tèbia
Tropical
Funghi 

Amanides i Pizzes
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Culleretes 

Bacallà esqueixat amb olivada
Gírgoles saltejades amb pernil
Gamba saltejada amb ou i pebre vermell
Tomàquet cherry amb formatge fresc
Carpaccio de vedella amb ratllat de parmesà
Aquestes especialitats poden fer-se a l’estil “montadito” amb diferents 
pans o torradetes.
(Comanda mínima de 10 unitats per cullereta o montadito)

Gotets i platets

Crema de bolets o 
marisc
Gaspatxo fresc
Fideuà
Rissotto
Mini amanida de pasta 
o arròs
Mini amanida verda

Petites delicadeses
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Safata de pa amb tomàquet:
El tipus de pa és opcional, a triar 
entre pa de coca, autèntic, 
xapata, pa de pagès, etc.

Embotits:
Assortit d’ibèrics amb encenalls 
de pernil, fuet, xoriç, llom i 
pernil dolç.

Formatges:
Assortit de quatre formatges: 
cabra, brie, rocafort, curat.

Safates preparades
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Segons fruita de 
temporada

Pasta de full amb 
fruita
Rebosteria variada
Lioneses
Mousse individual
Crema catalana
Milfulls amb crema
Sacher de xocolata
Cassoleta de músic
Trufes
Mini broqueta de 
fruites amb xocolata 
calenta. 

Postres

Disposem d’una font de xocolata 
per a la minibroqueta de fruites.
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Especialitats

Pastissos d’aniversari de tota mena.

Pot triar un pastís al seu gust, amb foto o escriptura, 
segons el que la ocasió requereixi.

Espelmes de xocolata

Decoracions infantils

Fotos personalitzades amb retoc informàtic, si es 
desitja.

Imatges d’herois o princeses i totes aquelles 
relacionades amb els dibuixos preferits del infants.
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Vins :
Raimat vinya 27 Chardonnay (blanc)
Azpilicueta Reserva 2003 (negre)
Perlat D.O. Montsant (negre)
Caves:
Anna de Codorniu Brut
Gran Bach brut
Agustí Torelló Brut Reserva

Celler

Càtering Aribau disposa d’una petita 
però acurada selecció de vins i caves per 
acompanyar la celebració.

Disposem de diferents tocs i diferents 
caldos per a satisfer els paladars més 
exigents.

Si es desitja es pot demanar per 
encàrrec aquell vi o cava que no figuri 
en aquesta carta.
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Cafès, infusions i tes

Cafè sol
Tallat
Cafè amb llet
Americà
Xocolata desfeta
Disposem de dispensadors regulables de 
cafeteria per a la quantitat que necessiti 
el client.

Per relaxar-se després d’un bon àpat el 
millor és provar les nostres 
aromàtiques infusions.

Tenim a la seva disposició una carta 
amb més de quinze varietats. Rooibos, 
fruits del bosc, aloe vera, te verd...

El nostre departament comercial 
l’assessorarà en qualsevol dubte o 
qüestió.
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Begudes

Sucs Pago individual  (Pinya, ace, préssec i taronja)
  

Sucs Pago 75cl.  (Pinya, préssec i taronja)

                                                    Coca Cola 2L.                                                      

Coca Cola Llauna 

Cervesa Estrella Damm (Mitjana).

Cervesa Estrella Damm (Quinto).

Cervesa Estrella Damm (Sense Alcohol)

Fanta de Llimona o Taronja 2L.

Fanta Llauna

Aigua 1,5L.
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Altres serveis:

El preu del servei de muntatge i cambrers 
es pressupostarà a part.

El preu del pressupost inclou el 10% 
d’IVA.

Disposem d’un servei ràpid de càtering a 
domicili, pels seus dinars de treball, 
oficines, despatxos, etc.

El nostre personal l’atendrà i resoldrà 
tots els dubtes en relació a la selecció de 
productes. 

Si desitja que l’assessorin sobre 
l’organització de recepcions, còctels etc., 
no dubti en contactar amb el nostre 
departament comercial.

Utillatge: 

Vaixella de plàstic
Safates, gots, coberteria de plàstic 
Tovallons i estovalles
Sucre i sacarina

Serveis i extres

Aribau es reserva el dret de modificar els 
preus segons el mercat en cas que es 
requereixi.
Per a la seva comoditat recomanem fer 
l’encàrrec amb 24 hores d’antelació.
En concepte de transport i depenent de 
la distància a recórrer es facturarà un 
cost addicional.
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Forn Pastisseria Aribau
www.fornaribau.com    catering@fornaribau.com

Telf: +34 93.783.53.14    Fax: +34 93.786.13.03

L’objectiu dels nostres professionals és que vostè aconsegueixi l’èxit desitjat
 en el seu esdeveniment, sigui familiar o professional, 

per això restem a la seva disposició.
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