
Cargol de pa amb pernil dolç o salat
Cargol de pa amb formatge
Cargol de pa amb llonganissa

cargols
de pa

Piruleta de brioix amb xocolata
Cargols de brioix

brioixets
dolços

càtering

el racó dels

Mercat de Castellar
Plaça Major, parada 8

93 715 89 13

CASTELLAR
C/ Molí, 58-60
93 747 25 39

CASTELLARBARBERÀ DEL VALLÈS
Mercat 11 de Setembre

C/ Verge la Assumpció, 32 
93 729 71 94

C/ Argent, 2
93 806 73 75

IGUALADA
C/ Alcalde Armengou, 23

93 877 48 78

MANRESA
Av. Barberà, 291

93 712 28 06

SABADELL

C/ Tres Creus, 139-141
93 727 07 67

SABADELL
C/ Gutenberg, 35

93 780 40 89

TERRASSA
C/ Renaixement, 11

93 731 44 50

TERRASSA
C/ Sant Pere, 7-9

93 733 78 85

TERRASSA

Pg. Francesc Macià, 17
93 699 69 05

RUBÍ

C/ Santa Marcelina, 17
93 586 56 29

CERDANYOLA
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Entrepà de pernil iberic
Entrepà de truita
Entrepà de llonganissa / xoriço...
Entrepà de pernil pais / formatge 
Entrepà amb vegetal

mini
entrepans

Brioixet de pernil dolç i mantega 
Brioixet de pernil salat i mantega 
Brioixet de formatge i mantega

mini
brioxets
farcits

Pizza bàsica de tonyina
Pizza bàsica de pernil dolç i xampinyons 
Pizza bàsica de ceba o de bacon
Pizza tropical o de carbonara
Pizza 4 formatges o mediterrània 
Pizza d’escalivada amb anxoves
Pizza d’escalivada amb formatge de cabra

pizzes

Coc d’escalivada
Coc vegetal
Coc de salmó
Coc d’ibèric

cocs
(coca de recapte)

Mini croissant pernil dolç i formatge 
Mini croissant de frankfurt
Mini croissant de truita 
Mini croissant (mantega) de salmó 
Mini croissant (mantega) de pernil ibèric
Mini croissant (nantega) farcit vegetal

mini
croissant
salat

Pastís de tonyina 
Pastís de salmó

pastissos
salats

salat
Mini croissant  
Mini croissant de mantega 
Mini croissant de xocolata
Mini croissant banyat xocolata 
Mini croissant de crema 
Mini ensaimada
Mini ensaimada de xocolata 
Mini ensaimada de crema

Mini magdalenes 
Mini magdalenes de sucre
Mini magdalenes de xocolata
Mini magdalenes de crema
Mini magdalenes de poma

mini
magdalenes

Coca pa de pessic amb xocolata
Coca pa de pessic amb crema
Coca pa de pessic
Coca pa de pessic amb poma
Coca pa de pessic amb xocolata i taronja

coques
de pa de
pessic

Coca de brioix de pinyons
Coca de brioix amb crema
Coca de brioix amb crema i fruites

de brioix

Tarta de full amb crema i poma
Tarta de full amb crema i fruites

Coca de forner
Coca de forner amb crema cremada

de pasta 
de full

de forner

Coca de vidre
Coca de vidre amb xocolata
Coca de vidre amb xocolata i sal maldon

de vidre

Rebosteria variadarebosteria

brioixeria dolç


