
Compra online:
ràpid, còmode
i senzill!

25,50€

1

farcides de cremes salades

Tartaletes Salades | 24 Uns

19,50€

2

amb formatge i embotits ibèrics

Entrepanets | 12 uns

26,50€

3

de pernil ibèric i de salmó

Bracets salats | 20 uns

26,50€

4

de tomàquet, de pernil ibèric, de gamba,
d’anxova, de caviar i de salmó

Canapès | 30 uns

23,50€

5

de pernil ibèric, de pernil dolç 
i formatge i vegetal amb tonyina

Croissantets farcits | 12 uns

22,50€

6 Coca d'escalivada | 20 uns

22,50€

7

farcida de tonyina, tomàquet natural, 
olives verdes i pebrot vermell

Empanada | 20 uns

22,50€

8

de pernil dolç i formatge, d’espinacs, 
de carbassó i de favetes i porros

Quiche lorraine | 20 uns

17,50€

9

de pernil ibèric, de pernil dolç 
i formatge i vegetal amb tonyina

Brioixets farcits | 8 uns

25,50€

10

de pollastre amb salsa cèsar 
i de tonyina amb maionesa

Rotllets Cèsar | 20 uns

14,50€

11

farcits de xistorra, de frankfurt, de truita 
de patates i de pernil dolç i formatge

massa cruixent amb albergínia, 
pebrot vermell i formatge

Croissantets mini salats | 16 uns

23,50€

12

de pernil dolç i pinya, de truita de patates
i pernil ibèric, de sobrassada i de salmó

Montaditos | 12 uns

20,50€

13

amb farcits salats 
(anxova, sobrassada, foie…)

Pasta salada Brisa | 30 uns

12,50€

14

de pollastre

Croquetes | 15 uns

26,50€

15

de pollastre i bacon, de truita de patata,
de vegetal amb tonyina i de salmó

Mini hamburgueses | 12 uns

21,00€

16 Truita de patates | 6-8 pax

16,50€

17 Pastís de pernil ibèric | 4-6 pax

16,50€

18 Pastís vegetal | 4-6 pax

16,50€

19 Pastís de salmó | 4-6 pax Les nostres
propostes
salades

pastís salat de pernil ibèric, 
tomàquet i maionesa

pastís salat de tonyina, ou, tomàquet,
pebrot vermell, olives i anxoves

pastís salat de salmó 
i crema de formatges



Que vagi de gust!
93 652 90 71

panet@panet.cat
Estem per a tu :)

21,50€

20

de crema i poma, lemon pie 
i de formatge i gerds

Capricis dolços | 24 uns

21,50€

21

pasta de full amb crema i fruita

Pasta dolça amb �uita | 30 uns

15,50€

22

croissantets, ulleretes i satinets

Mini brioixeria | 25 uns

21,50€

23

farcides amb crema pastissera 
i decorades amb fruita i xocolata

Tartaletes dolces | 20 uns

21,50€

24

de crema de llet, sareta, de crema de llimona, 
de trufa i de melmelada de gerds

Delícies dolces | 20 uns

15,50€

25

de santiago, de xocolata, 
de poma i de toffee

Tarta Satin | 25 uns

Compra online:
ràpid, còmode

i senzill!

Tu pares taula,
Panet fa la resta. 

El nostre
càtering
més dolç 


