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Canapès  (49€/Kg)

Pinya i pernil Salmó Crema de 
formatge 

Tonyina i pebrot Caviar negre  
i ou dur

Crema de gamba

Especialitats 
salades



Pasta salada  (44€/Kg)

Nous

SalmóXistorra Pernil dolç

Espinacs AvellanesCarn



Croquetes

Pernil, mida cocktail  
(36€/Kg)

Farcellets  (52€/Kg)

Crema  
de gambes

Formatge  
a les fines herbes 

amb salmó

Pollastre al curriOlivada  
i pebrots  

de piquillo

Pollastre / rostit / bacallà  
(1,05€/u.)



Dauets de truita  (25€/Kg)

Dauets de truita
de patates amb
tomàquet cherry

Bastonets salats de pasta  
de full amb parmesà /  
cereals / sobrassada

Bastonets salats  (44€/Kg)

Taps farcits  (49€/Kg)

SobrassadaPaté o crema 
de gambes

Formatge a les 
fines herbes

Pernil ibèric,
formatge manxec 
o embotits variats



Quiche lorraine a dauets  (28€/Kg) 

Mini quiche lorraine  (Format 30g 1€/u.  •  Format 90g 2€/u.)

Pernil i formatge Verdura Espinacs amb 
panses i pinyons

Xampinyons



Carbassó Albergínia i tomàquet Carbassó i tomàquetPernil dolç i formatge

Formatge de cabra, 
codonyat i nous

Carxofes i formatge 
de cabra

Trempó

Coques salades a dauets  (32€/Kg) 



Mini brioixos 15g  (1,70€/u.) 

Pernil dolç  
i formatge manxec

Formatge manxecPernil serrà  
i formatge brie

Pa de coca amb embotits  

Embotits ibèrics
(2,50€/u.)

Pernil ibèric 
(2,50€/u.)

Formatges 
(2,00€/u.)

Truita de patates
(2,25€/u.)



Mini croissants 30g  

Pernil ibèric 
(2,25€/u.)

Formatge manxec
(1,95€/u.)

Pernil dolç  
i formatge
(1,95€/u.)

Croissant mini 10g 
pernil ibèric  (1,25€/u.)

Flauta mini 
pernil ibèric  (1,75€/u.)

Croissant mini amb pernil ibèric Flauta mini amb pernil ibèric



Mini croissants salats farcits 25g  (1,00€/u.)  

Mini ciabattas  (2,15€/u.)

Pernil ibèric  
(2,25€/u.)

Embotits variats Formatge

FormatgeChistorra Tonyina Pernil



Panets de nous  (2,15€/u.) Panets d’olives  (2,15€/u.)

Barreta viena  (2,15€/u.)

Escalivada i brie

Panets integrals 
amb cereals  (2,15€/u.)

Tonyina i pebrot Escalivada  
i anxoves

Formatge de cabra  
i codonyat

Salmó i formatge  
a les fines herbes

Formatge fresc Vegetal de gall dindiTruita de patates



Emparedats vegetals  (2,25€/u.)

Amb pollastre Amb ou Amb tonyina Amb salmó

Encenalls de pernil ibèric  
(68€/Kg)

Assortit de formatges 
(45€/Kg)

Safates preparades



Mini ensaïmada
(0,85€/u.)

Croissant mini  
mantega

(0,30€/u.)

Mini palmera
natural / xocolata
(0,35€/0,40€/u.)

Croissant mini  
xocolata

(0,35€/u.)

Pain du chocolat
(0,80€/u.)

Danesa de xocolata 
i albercoc
(0,95€/u.)

Especialitats dolces



Brioix mini praliné /  
xocolata / mel / crema

(0,80€/u.)

Mini plumcake xocolata / 
fruita / festucs / llimona

(0,95€/u.)

Mini muffin ametlles /  
fruits vermells

(0,95€/u.)

Mini cookies
xocolata / panses

(0,95€/u.)

Pasta de full mini 
amb fruits secs 

(48€/Kg)

Pasta de full mini 
amb fruites 
(48€/Kg)

Financier natural /  
xocolata

(0,95€/u.)

Mini muffin xocolata
(0,95€/u.)

Mini muffin poma
(0,95€/u.)



Vaset de fruita 
variada
(2€/u.)

Vasets de fruita

Croissant  
xocolata 35g

(0,95€/u.)

Croissant 
mantega 30g  

(0,85€/u.)

Croissant  
crema 35g
(0,95€/u.)

Croissant  
melmelada maduixa/

albercoc 35g
(0,95€/u.)



RAMBLA CATALUNYA 119 BCN - 93 237 35 23 

MUNTANER 536. BCN - 93 211 45 41

PL.MOLINA 1. BCN - 93 177 05 12 

TRAVESSERA DE GRÀCIA 64. BCN - 93 177 05 71

www.bopan.cat

Demana’ns el teu càtering 
personalitzat!

bopan@bopan.cat 
Tel. 609 85 32 33
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