
C/ Roca i Roca 48, Terrassa
635.269.111

www.lobradorcatering.com
@obradorcatering

De Vermute

Vermuts (sorpresa) a domicili



Pernil salat

Formatge

Fuet

Escopinyes

Olives Kalamata

Olives farcides

*
*

Croquetes (bacallà, espinacs,

pollastre o pernil)

Ensaladilla russa

Truita de patates

Calamars a la romana

Patates braves

Xips de verdures

Xoricets al cava

*

*

*

*

*

*

*

*

5,00€

3,50€

3,00€

6,00€

2,50€

2,00€

Freds

Calents

1,50€/unitat

5,00€

3,50€

5,00€

4,00€

5,00€

5,00€



CAFÈ

Cafè ecològic intens

Cafè ecològic descafeïnat

Café latte (230ml)

INFUSIONS I TÈS

Rooibos de canyella i

taronja

Tè negre

Tè verd

BATUTS

Batut de xocolata

SUCS

Suc de taronja natural (1L)

AIGUA

Agua enCajaMejor (250ml)

Preu unitat - Preu paquet

0,50€              4,50€

0,60€              4,50€

3,20€               -----

  

 

0,80€             4,00€

0,80€             4,00€

0,80€             4,00€

 

3,20€                -----       

10,00€              ------

2,00€                ------

Cafès,  batuts i  infusions



CERVESES

B de gust

B de beer

La resclosa

Simanya

Simanya negra

VERMOUTH

Vermut Egara

Vermouth Padró Negre

Vermouth Padró Blanc

Cerveses i  vermuts

4,00

4,00

3,00

3,00

3,00

 

 

9,00

10,00

11,00



Condicions
- Les despeses de transport varien segons la zona: Terrassa

(despeses incloses), Vallès Occidental (2,50€), fora d'aquestes zones el

cost dependrà del kilometratge.

 

- Al preu final se li haurà de sumar, també, 1,20€ de les caixes i bosses

del packaging sostenible.

 

- Les comandes es faran per Whatsapp o telèfon al 635.269.111.

 

- El pagament es podrà fer amb targeta (a botiga), per Verse o per

transferència bancària.

 

-Es prega que si hi ha qualsevol intolerància o al·lèrgia es faci saber

per tal de substituir-ho per un altre producte.

 

- L'horari d'entrega serà de 11 a 13; i el dia abans la confirmarem amb

més exactitut segons la ruta. Tot i així, tindrem en compte les vostres

sol·licituds d'horaris.

 

- Els batuts, cafès, infusions i productes de bodega són de certificació

ecològica i de comerç just.

Informació d'al·lèrgens

*

*

*

Conté lactosa
 

Possibilitat de fer-ho sense lactosa
 

Conté gluten
 

Possibilitat de fer-ho sense gluten
 

Recepta vegana
 

Possibilitat de fer-ho amb recepta vegana


