
	
	

								

	

 

 

APERITIU PICA PICA 

Xips de parmesà amb oliva negra. 

Pernil de cebo Arturo Sanchez D.O. Guijuelo amb secallets de sabors. 

Vieira a la planxa sobre llit de parmentié de bolets i oli de tòfona. 

Cua de gamba arrebossada amb quicos i canel de maionesa de pimentó. 

Croquetes variades casolanes de:  pop, pollastre, carrilleres albergínia 
rostida, marisc, pernil… 

Rossejat de fideus a la marinera. 

Rissoto de bolets amb encenalls de pernil de gla. 

 

PLAT PRINCIPAL A ESCOLLIR 

 

Pota de pop a la graella amb llàgrima de parmentié de patata amb 
wasabi. 

Llagostins bullit de Sant Carles de la Ràpita a les tres salses. 

Tataki de tonyina vermella de Balfegó sobre escalivada feta a la llenya. 

Medalló de rap amb llamantol a la marinera. 

Filet de vedella D.O. Euskadi amb verduretes de temporada saltejades i 
foie. 

Melòs de vedella cuit a baixa temperatura amb tatén de poma i bolets. 

 

PASTÍS PASTISSERIA ALQUEZA  

	



	
								

	

 

APERITIU PICA PICA 

Ostres del Delta obertes al moment amb copa de  cava. 

Taula de show cooking de sushi variat. 

Pernil de cebo Arturo Sanchez D.O. Guijuelo amb secallets de sabors. 

Croquetes variades casolanes de:  pop, pollastre, carrilleres albergínia 
rostida, marisc, pernil… 

Paperines de cues de gambes arrebossades amb quicos i calamars amb 
témpora cruixent. 

Broqueta de lagarto de bellota a la graella. 

Arròs de pop i carxofes. 

 

PRIMERS PLATS A ESCOLLIR 

Medalló de rap amb llamantol a la marinera. 

Caneló d’ànec  amb bolets i toc de tòfona. 

Ravioli wan tun de marisc amb salsa americana. 

Llom d’abadejo gratinat amb musselina d’all i oli sobre llit de patata, 
ceba i tomàquet. 

SEGONS PLATS A ESCO9LLIR 

Lagarto de bellota (Arturo Sanchez) a  la graella amb patata gratén i 
oli de farigola. 

Timbal melòs  de xai sense entrebancs i cuit a baixa temperatura amb el 
seu propi suc. 

Entrecot de vedella D.O. Euskadi amb veduretes saltejades. 

PASTIS PASTISSERIA ALQUEZA  

	



	
								

	

 

APERITIU PICA PICA 

Canapès  selectes variats  de: pop, salmó, bacallà, xangurro escalivada, 
llagostí, gambes… 

Pernil de cebo Arturo Sanchez D.O. Guijuelo amb secallets de sabors. 

Croquetes variades casolanes de:  pop, pollastre, carrilleres albergínia 
rostida, marisc, pernil… 

Rossejat de fideus o arròs a la marinera. 

 

 

PRIMERS PLATS 

Pota de pop a la graella amb llàgrima de parmentié de patata amb 
wasabi. 

Caneló d’ànec  amb bolets i toc de tòfona. 

Ravioli wan tun de marisc amb salsa americana. 

 

SEGONS PLATS 

Filet de vedella D.O. Euskadi amb verduretes de temporada saltejades i 
foie. 

Melòs de vedella cuit a baixa temperatura amb tatén de poma i bolets. 

Medalló de rap amb llamantol a la marinera. 

Llom d’abadejo gratinat amb musselina d’all i oli sobre llit de patata, 
ceba i tomàquet. 

 

PASTÍS PASTISSERIA ALQUEZA  

	



	
								

	

 

APERITIU PICA PICA 

Xarrup de tòfona  negra. 

Pernil pur duroc  Jove Viñes amb secallets de sabors. 

Farcellet de pasta filo farcit amb carxofa i pernil. 

Assortit  de formatges. 

Arros de llamàntol. 

PLAT S A ESCOLLIR 

Pota de pop a la graella amb llàgrima de parmentié de patata amb 
wasabi. 

Llagostins bullit de Sant Carles de la Ràpita a les tres salses. 

Tataki de tonyina vermella de Balfegó sobre escalivada feta a la llenya. 

Medalló de rap amb llamantol a la marinera. 

Caneló d’ànec  amb bolets i toc de tòfona. 

Ravioli wan tun de marisc amb salsa americana. 

Llom d’abadejo gratinat amb musselina d’all i oli sobre llit de patata, 
ceba i tomàquet. 

Filet de vedella D.O. Euskadi amb verduretes de temporada saltejades i 
foie. 

Melòs de vedella cuit a baixa temperatura amb tatén de poma i bolets. 

Txuletón de vaca vella D.O. Euskadi. 

Lagarto de bellota (Arturo Sanchez) a  la graella amb patata gratén i 
oli de farigola. 

Timbal melòs  de xai sense entrebancs i cuit a baixa temperatura amb el 
seu propi suc. 

PASTÍS PASTISSERIA ALQUEZA 



Alqueza  977 442 359
Paco|s Rústic  977 441 657
Paco|s Mercat  977 510 190
Paco|s Pernileria 977 580 972

Catàleg Catering
Menú 1

Assortiment de canapès
• Cap Roig (cabratxo)
• Salmó
• Gamba
• Pop…

Coques d’escalivada amb anxova i sardina

Safates de pernil ibèric amb pa i tomàquet

Truites de patata amb ceba

Pasta fullada  i pizza variada

Postres a escollir
• Sopa la Reina
• Massini
• Mousse...

Vi, cava, aigua, cafè

www.panaderiaalqueza.com
info@panaderiaalqueza.com



Alqueza  977 442 359
Paco|s Rústic  977 441 657
Paco|s Mercat  977 510 190
Paco|s Pernileria 977 580 972

Catàleg Catering
Menú 2

Entrants
• Patates
• Olives

Canapès variats Alqueza
• Canapè de salmó
• Torrada  amb pernil ibèric
• Canapè de pop
• Croquetes cassolanes
• Torrada de gamba
• Cruixent de baldana gratinada
• Torrada d’escalivada amb anxoves
• Canapè de perdiu
• Rotllet d’ou filat

Segons plats
• Pernilet de pollastre farcit al cava
• Rodó de vedella amb bolets
• Llom al forn amb panses i pinyons
• Melós de vedella cuit a baixa temperatura

Postre
• San Marc

Vi, cava, aigua, cafè

www.panaderiaalqueza.com
info@panaderiaalqueza.com



Alqueza  977 442 359
Paco|s Rústic  977 441 657
Paco|s Mercat  977 510 190
Paco|s Pernileria 977 580 972

Catàleg Catering
Menú 3

Per picar
• Patates
• Olives…

Primer plat
Amanida de foie amb poma caramelitzada

Segon plat (a triar)
• LLom de tonyina escabetxat
• Rodó de vedella amb bolets

Postre

Bodega
• Aigua
• Vi
• Cava
• Cafè

Servei i muntange

www.panaderiaalqueza.com
info@panaderiaalqueza.com



Alqueza  977 442 359
Paco|s Rústic  977 441 657
Paco|s Mercat  977 510 190
Paco|s Pernileria 977 580 972

Catàleg Catering
Menú 4

Per picar
• Croquetes variades:

 · pollastre
 · pernil
 · carrillera
 · albergínia…

• Coques d’escaliva amb anxova

Plat principal 
• Rodó de vedella amb bolets

Postre

Bodega
• Aigua
• Vi
• Cava
• Cafè

Servei i muntange

www.panaderiaalqueza.com
info@panaderiaalqueza.com



Alqueza  977 442 359
Paco|s Rústic  977 441 657
Paco|s Mercat  977 510 190
Paco|s Pernileria 977 580 972

Catàleg Catering
Menú 5

Entrants
• Pernil ibèric D.O. Salamanca amb pa i tomata
• Pop amb all i oli de pebrot
• Musclos al vapor

Canapès selectes
• Salmó
• Pop roquer
• Perdiu
• Rotllet filat
• Torrada amb llagostí
• Torrada d’escalivada amb anguila

Segon plat
• Paella Marinera

Postre 
• Brotxeta de fruita

Pastís
• Camp de Tarragona
 (garrofa)

Vi, cava, aigua, cafè

www.panaderiaalqueza.com
info@panaderiaalqueza.com



Alqueza  977 442 359
Paco|s Rústic  977 441 657
Paco|s Mercat  977 510 190
Paco|s Pernileria 977 580 972

Catàleg Catering
Menú 6

Canapès selectes del forn Alqueza
• Pop
• Bacallà
• Llagosti
• Escalibada
• Cabratxo...

Primer plat
• Saltat de verdures de temporada amb cues de gamba i oli 

d’alfàbrega

Segon plat
• Pernilet de pollastre rostit i farcit
 a escollir entre:
 · Bacón amb formatge de cabra
 · Pernil i formatge
 · Catalana amb panses I pinyons

Postres

Bodega
• Aigua
• Vi
• Cava
• Cafè

Servei i muntange

www.panaderiaalqueza.com
info@panaderiaalqueza.com



Alqueza  977 442 359
Paco|s Rústic  977 441 657
Paco|s Mercat  977 510 190
Paco|s Pernileria 977 580 972

Catàleg Catering
Menú 7

Assortit de craks
• Tomata amb olives
• amb orenga,
• amb formatge…

• Bombó de foie

Assortit de canapès 
• Salmó
• Gambes
• Pernil dolç,
• Escalibada…

Pica-Pica
• Safates de pernil ibèric amb pa i tomàquet
• Cruixent d’escalivada amb anxova

Segon plat a triar
• Carn
• Peix

Begudes, muntatge, cubates, cambrers…

www.panaderiaalqueza.com
info@panaderiaalqueza.com



Alqueza  977 442 359
Paco|s Rústic  977 441 657
Paco|s Mercat  977 510 190
Paco|s Pernileria 977 580 972

Catàleg Catering
Menú 8

Aperitiu
• Canapès selectes
 · pop
 · escalibada amb anxoves
 · llagostí
 · salmó...

• Croquetes variades casolanes
 · pollastre
 · pernil
 · carrillera
 · albergínia…

• Arròs tot pelat a la marinera

Plat principal
• Melós de vedella cuit a baixa temperatura sobre llit de 

taten de poma i foie reduccuó de pedro ximenez

Postres
• Pastís 

Bodega
• Aigua
• Vi
• Cava
• Cafè

Servei i muntange

www.panaderiaalqueza.com
info@panaderiaalqueza.com



Alqueza  977 442 359
Paco|s Rústic  977 441 657
Paco|s Mercat  977 510 190
Paco|s Pernileria 977 580 972

Catàleg Catering
Menú 9

Aperitiu
• Canapès selectes
 · pop
 · escalibada amb anxoves
 · llagostí
 · salmó...
• Pernil Arturo Sanchez D.O Guijuelo tallat a ganivet per un 

profesional amb secallets variats
• Croquetes variades casolanes
 · pollastre
 · pernil
 · carrillera
 · albergínia…
• Broqueta de gamba arrebossada amb quicos
• Coca d’escalivada amb anxova del Cantàbric
• Arròs tot pelat a la marinera

Plat principal a triar
• Rodó de vedella amb salsa de rostit i bolets
o
• Llom de bacallà sobre llit de patata i ceba caramelitzada a 

la muselina

Postres
• Pastís 

Bodega
• Aigua
• Vi
• Cava
• Cafè

Servei i muntange
www.panaderiaalqueza.com
info@panaderiaalqueza.com



Alqueza  977 442 359
Paco|s Rústic  977 441 657
Paco|s Mercat  977 510 190
Paco|s Pernileria 977 580 972

Catàleg Catering
Menú 10

Entrants
• Pernil cebo”Arturo Sanchez” tallat a ma 
• El nostre assortit de croquetes: 
 · albergínia
 · cua de bou 
 · pollastre 
 · pernil…
• Canapes variats: 
 · salmó
 · pop amb all i oli i primento
 · cruixent de baldana 
 · escalivada amb sardina
 · perdiu
 · ou filat…
• Llagostí de Vinaroz

Primers plats
• Fideuada
• Ravioli de rap amb llagostí
o
• Rap amb llagostí

Segons plats a triar
• Melós de xai de Valderrobres amb patata blava a les fines 

herbes
o
• Melós a l’Oporto
o
• Lagarto bellota D.O. Guijuelo Salamanca

Vins del Montsant
Caves de Catalunya
Pastís i cafès

www.panaderiaalqueza.com
info@panaderiaalqueza.com



Alqueza  977 442 359
Paco|s Rústic  977 441 657
Paco|s Mercat  977 510 190
Paco|s Pernileria 977 580 972

Catàleg Catering
Menú 11

Aperitiu
• Canapès selectes
 · pop
 · escalibada amb anxoves
 · llagostí
 · salmó...
• Pernil Arturo Sanchez D.O Guijuelo tallat a ganivet per un profesional i 

formatges amb secallets variats
• Croquetes variades casolanes
 · pollastre
 · pernil
 · albergínia rostida
 · carrillera
 · marisc...
• Broquetes de llom de vaca txoqixo D.O. Euskadi a la graella
o
• Arròs tot pelat a la marinera

Primer plat
• Morro de bacallà sobre llit de patata i ceba a la muselina d’all i oli

Segon plat
• Melós de vedella cuit a baixa temperatura sobre llit de taten de poma i foie 

reduccuó de pedro ximenez

Postres
• Pastís 

Bodega
• Aigua
• Vi
• Cava
• Cafè

Muntatge i servei de cambrers
www.panaderiaalqueza.com
info@panaderiaalqueza.com



Alqueza  977 442 359
Paco|s Rústic  977 441 657
Paco|s Mercat  977 510 190
Paco|s Pernileria 977 580 972

Catàleg Catering
Menú 12

Aperitiu
• Tallador de pernil (1 o 2) D.O. Peñaroya amb bastoncitos de sabors:
 (alemany, soia, cereals, sègol, chapata…)
• Canapès variats selectes de Alqueza:
 (escalibada, llagostí, pop, bacallà, gamba, salmó…)
• Croquetes casolanes:
 (carrillera, pollastre, pernil ibèric, albergínia rostida a la llenya, marisc…)
• Brioix de foie, albercoc i encenalls d’or
• Sablée de steak tartar

Primer plat
• Rap fresc de Vinaròs a la marinera amb llagostins

• Sorbet de mandarina al perfum de menta

Segon plat
• Meloso de vedella cuit a baixa temperatura al foie sobre taten de poma i 

reducció de Pedro Jimenez

Pastís de noces

Bodega
Vi: blanc, negre… (falta triar)
Cava: Oriol Rosell brut nature
Refrescos

Cafès, infusions
Pa

Staff 15 persones
Muntatge banquet i aperitiu

www.panaderiaalqueza.com
info@panaderiaalqueza.com


