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Al CCIB disposem d’un servei propi 
de restauració que opera en exclusiva 
una cuina de 3.000m² i diverses cambres 
frigorífiques situades en el centre.

La nostra proposta gastronòmica s’inspira 
en la cuina catalana actual, incorporant 
el concepte de contemporaneïtat i 
innovació que regeix en tot l’edifici.

Us acompanyem en qualsevol moment 
i lloc, al CCIB o amb el nostre servei 
extern en espais emblemàtics de la ciutat. 
 
Al CCIB F&B som perfeccionistes per 
naturalesa i ens agrada cuidar cada 
detall       i cada moment, per això comptem 
amb grans professionals del sector que creen 
un menú especial per a cada esdeveniment.

Evolucionem, creem i innovem per a 
poder idear propostes molt especials, 
d’acord amb les noves tendències 
gastronòmiques, oferint una 
extraordinària varietat de menús i serveis 
que s’adapten a qualsevol esdeveniment.

©2023 CCIB Tots els drets reservats
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Coffee Break 1

Durada del servei: 30 min

A escollir 2 opcions:

• Mini croissant
• Mini napolitana de xocolata o crema
• Mini snecken
• Mini dònut de sucre o xocolata
• Flauta de crema o xocolata
• Mini maple pecan
• Xurros
• Mini croissants salats 
 Frankfurt / truita / pernil i formatge

Beguda
• Cafè
• Llet
• Infusions
• Suc
• Aigua mineral

Coffee Break 2

Durada del servei: 30 min

A escollir:

1 unitat dolça, 1 unitat salada, 1 fruita:

• Mini croissant de mantega
• Pop Dots de sucre i xocolata
• Mini pain au chocolat
• Pink dònut

• Mini brioix de formatge, alfàbrega i tomàquet
• Bun de salmó amb crema de formatge i vegetals

• Broqueta de fruita fresca

Beguda
• Cafè
• Llet
• Infusions
• Suc
• Aigua mineral
• Refrescs



6

Healthy Coffee Break

Durada del servei: 30 min

• Assortit de pa de pessic casolà 
 Poma / Pastanaga / Plàtan / Llimona

• Bun de gall dindi, ruca i salsa pesto
• Mini pa de cereals amb pernil ibèric
• Barreta de cereals
• Broqueta de fruita fresca

 
Beguda
• Cafè
• Llet
• Infusions
• Suc
• Aigua mineral
• Refrescs

Corner de Gourmet Bun

Durada del servei: 30 min

• Gourmet Bun clàssic 
 Crema de formatge, salmó fumat, ceba i tomàquet

• Green Gourmet Bun 
 Tomàquet verd, cheddar, alvocat, ruca i fruits secs

• Turkey Gourmet Bun 
 Gall dindi brasejat, cogombrets i mostassa Dijon

• Sweet Gourmet Bun 
 Crema de cacau, plàtan en rodanxes i ametlles laminades

• Strawberry Gourmet Bun 
 Crema de formatge fresc i melmelada de maduixa

Preu per persona: 7,30€

NOTES:
IVA no inclòs.
Preus revisables.
Bufets per a un mínim de 100 persones.
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Coffee líquid Crea el teu cafè!  

Durada del servei: 30 min

• Cafè
• Llet
• Infusions
• Suc
• Aigua mineral

Referències dolcess
(2 unitats per persona): 3,00€ 

• Peça de mini brioxeria
• Mini muffins
• Pop Dots de sucre i xocolata
• Pink dònut
• Cookie tradicional 
 
Bescuit casolà:
• Bescuit de poma 
• Bescuit de pastanaga
• Bescuit de plàtan
• Bescuit de llimona 

Referències salades 
(1 unitat per persona): 2,90€ 
 
• Mini reminis (2 unitats)
• Mini brioix salat (2 unitats)
• Mini panet de pernil ibèric (1 unitat)
• Mini Gourmet Bun salat (1 unitat)

O un toc saludable:

• Peça de fruita: 1,60€
• Broqueta de fruita fresca: 3,10€
    (2 unitats per persona) 

• Barreta de cereales: 2,60€
• Smoothie: 4,00€

NOTES:
IVA no inclòs.
Preus revisables.
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Corner de Iogurts

Durada del servei: 30 min

Iogurt:
• Iogurt grec amb granola i melmelada de maduixa
• Iogurt grec amb fruita fresca
• Iogurt grec amb crema de xocolata i fruits secs 

• Iogurt desnatat amb granola i melmelada de préssec light
• Iogurt desnatat amb fruita fresca
• Iogurt desnatat amb fruits secs

Toppings
• Mel
• Xarop de xocolata

Preu per persona: 4,30€

Sa i saborós!

NOTES:
IVA no inclòs.
Preus revisables.
Bufets per a un mínim de 100 persones.



Coffee Break Fins a 100pax 101 - 400 pax 401 a 600 pax 601 a 1000 pax
Més de 1000 

pax

Coffee Líquid 12,80 € 10,90 € 9,30 € 7,85 € 5,90 €

Coffee Break 1 13,95 € 11,75 € 10,80 € 10,05 € 7,95 €

Coffee Break 2 16,40 € 13,30 € 12,90 € 12,70 € 10,90 €

Healthy Coffee Break 22,60 € 19,50 € 17,55 € 16,95 € 16,60 €

Preus de Serveis Extra (per persona)

Ampliació de 15 minuts extra en totes les opcions de coffee break 1,60 € El suplement només incrementa la beguda i el personal, no el menjar

Ampliació de 30 minuts extra en totes les opcions de coffee break 2,35 € El suplement només incrementa la beguda i el personal, no el menjar

Eliminar suc 0,90 €

Afegir refresc 1,50 €

Preus Coffee Breaks 

NOTES:
IVA no inclòs.
Preus revisables
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Cafè Permanent

Només Beguda 

• Cafè
• Llet
• Infusions
• Suc
• Aigua Mineral

Cafè Permanent
Fins a 100 

pax
101 - 400 

pax
401 a 600 

pax
601 a 1000 

pax
Més de 1000 

pax

4 hores 19,35 € 18,65 € 16,05 € 15,20 € 14,45 €

8 hores 23,90 € 23,65 € 22,10 € 21,95 € 21,65 €

NOTES:
IVA no inclòs.
Preus revisables 
Reposició cada 2 hores de begudes, no de menjar.
Ampliació o reducció d’1 hora = 2,40€ per persona + IVA.
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Esmorzar Especial 1

Brioixeria
• Assortit de brioixos

Sandvitx
• Assortit de reminis

Bufet
• Assortit d’embotits
• Assortit de formatges
• Assortit de pans
• Torrades, mantega i melmelada

Postres
• Cistell de fruites
• Selecció de iogurts

Beguda
• Cafè
• Llet
• Infusions
• Suc
• Refrescs
• Aigua Mineral

Fins a 100 
pax

De 101 - 400 
pax

De 401 a 600 
pax

De 601 a 1000 
pax

Més de 1000 
pax

33,90 € 33,60 € 32,00 € 31,60 € 29,85 €

NOTA:
IVA no inclòs.
Preus revisables.

Durada del servei: 1 hora
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Esmorzar Especial 2

Fins a 100 
pax

De 101 - 400 
pax

De 401 a 600 
pax

De 601 a 1000 
pax

Més de 1000 
pax

36,65 € 35,00 € 33,40 € 32,85 € 31,90 €

Dolç i salat
• Assortit de brioix
• Assortit de reminis

Buffet frío
• Assortit d’embotits
• Assortit de formatges
• Assortit de pans

Buffet calent
• Mini salsitxes de Frankfurt
• Remenat d’ous
• Bacó
• Torrades, mantega i melmelada

Postres
• Cistella de fruita
• Selecció de iogurts

Begudes
• Cafè
• Llet
• Infusions
• Suc
• Refrescs
• Aigua Mineral

NOTES:
IVA no inclòs.
Preus revisables

Duració del servei: 1 hora



Bufets
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Bufet 1

Begudes
• Aigua Mineral
• Refrescs
• Cafè i infusions

Bufet Fred

Amanida (50% de cada)
• Brots verds (3 varietats)
• Amanida de canonges, poma, mix de vegetals,  ceba  
morada, brunoise de tomàquet amb vinagreta balsàmica i 
formatge manxec (a un costat)
• Amanida de seitan marinat, brots de soja, choclo, tàperes, 
daus de patata, cibulet, pèsols i ceba morada

• Salses i vinagretes
• Selecció de pans i mantega

Bufet Calent

Carn i peix 
• Lasanya de pollastre, espinacs, xampinyons, beixamel de 
porros i salsa especiada
• Curry suau de peix (llagostins, musclos i corbina) amb 
xiitake i coriandre

Vegetarià
• Fals arròs de blat amb ceps confitats, tomàquet cassé, 
ametlles torrades i gremolata

Guarnició
• Mini graellada de verdures: tomàquets Cherry vermells 
 i grocs, espàrrecs verds i carabassó
• Patates grill rostides a la farigola

Postres 
• Macedònia de fruita del temps
• Xarrup semifred de maduixes
• Quenelle de xocolata amarga amb sablé de fava tonka
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Bufet 2

Bufet Fred

Amanida (50% de cada)
• Brots verds (3 varietats)
• Amanida de ruca, pera, formatge brie, pastanaga i 
magrana a la vinagreta d’estragó
• Amanida Fattoush: cogombre, tomàquet cassé, ceba 
vermella, croutons de pa de pita, menta i magrana

• Salses i vinagretes
• Selecció de pans i mantega

Bufet Calent

Carn i peix 
• Blanqueta de gall dindi, ceba lionesa i xampinyons
• Suprema de lluç amb tomàquet, tàperes i salsa verda

Vegetarià
• Mongetes negres marinades amb tempeh, edamame, 
bròquil, vegetals i anacards

Guarnició
• Saltejat carabassó, carabassa, moniato, pebrot vermell 

i fonoll
• Puré cremós de patata

Postres
• Broqueta de fruita fresca
• Mousse de 3 xocolates amb fruits vermells
• Crema de maracuià, quenelle de xocolata blanca i pa de 
pessic de pinya

Begudes
• Aigua Mineral
• Refrescs
• Cafè i infusions



Bufet Fins a 100 pax 101 - 400 pax 401 a 600 pax
601 a 1000 

pax
Més de 1000 

pax

Bufet 1 56,05 € 53,90 € 53,30 € 52,85 € 51,25 €

Bufet 2 58,00 € 56,60 € 55,85 € 55,20 € 53,75 €

Preus Bufets

NOTES:
IVA no inclòs.
Preus revisables 
Duració del servei: 2 hores.
Taules de 1,70m amb màxim 10 persones a cada una.  Suplement 
per afegir crudités: 2,00€ per persona.
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Dinar  
de Treball
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Dinar de Treball 1

Entrant 
(a escollir una mateixa opció per a tots els comensals)

• Rotllets de pasta d’arròs translúcid, verduretes a l’estil vietnamita i tagliatelle de pollastre
• Milfulls de verdures, cremós de mascarpone i soja, perles de iogurt i tapioca amb micro vegetals

Principal 
(a escollir una mateixa opció per a tots els comensals)

• Cilindre de pollastre, blat de moro dolç, avellanes, esponjós de festucs i oli de praliné
• Llom de daurada amb milfulls de patata fornera i suc de julivert

Postres 
(a escollir una mateixa opció per a tots els comensals)

• Ipanema de llima i ganaix de xocolata
• Panna cotta de fruita de la passió i sorres blanques

• Cafè i infusions

Beguda
• Vi Blanc (Selecció CCIB)
• Vi Negre (Selecció CCIB)
• Aigua Mineral
• Refrescs
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Dinar de Treball 2

Entrant 
(a escollir una mateixa opció per a tots els comensals)

• Premsat de verdures rostides al romesco, amb fumats al perfum de llima
• Tàrtar de quinoa, coliflor, remolatxa, tofu, edamame, esferificació de mango i gingebre

Principal 
(a escollir una mateixa opció per a tots els comensals)

• Milfulles de galta de vedella amb idiazabal i poma confitada, polenta de ceps i pa de pessic de carbassa
• Suprema de lluç a ragú de carxofes i cruixent d’herbes aromàtiques

Postres 
(a escollir una mateixa opció per a tots els comensals)

• Mousse de crema catalana amb nucli de caramel
• Esfera de vainilla coberta de xocolata i interior de mànec

• Cafè i infusions

Beguda
• Vi Blanc (Selecció CCIB)
• Vi Negre (Selecció CCIB)
• Aigua Mineral
• Refrescs



Dinar de Treball Fins a 100 pax 101 a 400 pax 401 a 600 pax
601 a 1000 

pax
Més de 1000 

pax

Dinar de Treball 1 59,90 € 52,75 € 51,95 € 51,35 € 50,90 €

Dinar de Treball 2 63,60 € 56,60 € 55,55 € 55,20 € 54,70 €

NOTES:
IVA no inclòs.
Preus revisables.
Duració del servei: 1 hora i 30 minuts.

Taules de 1,70m amb màxim 10 persones a cada una. 
L’aigua i el vi estaran a la taula, no ho serviran els cambrers

Preu Dinar de Treball 
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Light Lunch
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Light Lunch 1

Sandvitxos
• Pa Polar amb salmó fumat a les fines herbes
• Remini de tomàquet, formatge brie i maionesa especiada
• ½ Baguette de pollastre, espàrrecs verds i tomàquet italià

Amanides
• Amanida de cous cous, edamame, olives Kalamata, blat 
 de moro, pèsol, tirabec i vinagreta especiada de soja i  
 coriandre.
• Amanida de caviar d’albergínia i curri amb melmelada de 
tomàquet

Postres
• Assortiment de bescuits casolans
• Macedònia de fruita fresca al natural

Beguda
• Refrescs
• Aigua Mineral

Sandvitxos
• Gourmet Bun d’hummus i pebrot rostit
• Remini de sèsam, gall d’indi i verdures al wok
• Mini xapata de pernil ibèric

Amanides
• Amanida de mezzo rigatoni  amb olives negres i tàperes
• Gaspatxo de maduixa

Postres
• Banana Split 3.0
• Broqueta de fruita fresca

Beguda
• Refrescs
• Aigua Mineral

Light Lunch 2
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Light Lunch 3

Sandvitxos
• Gourmet Bun vegetarià
• Remini de mostassa amb roast beef
• Wrap d’espinacs, formatge fresc i tomàquet italià

Amanides
• Amanida de pollastre fumat amb caviar d’albergínia i iogurt 
grec
• Amanida verda

Light Lunch Fins a 100 pax 101 a 400 pax 401 a 600 pax
601 a 1000 

pax
Més de 1000 

pax

Light Lunch 1-2-3 38,15 € 37,90 € 37,05 € 36,40 € 35,30 €

NOTES:
IVA no inclòs.
Preus revisables.

Preus Light Lunch

Postres
• Xarrup Selva Negra
• Amanida de fruita amb almívar de menta 

Beguda   
• Refrescs
• Aigua Mineral



Bag Lunch
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Escull 1 entrepà 

• 1/2 Baguette de tomàquet i mozzarella
• 1/2 Baguette de gall dindi
• 1/2 Baguette d’hummus, mix d’enciam i tomàquet
• 1/2 Baguette integral, enciam, tomàquet, espàrrec blanc i 
maionesa
• 1/2 Baguette de verdures rostides amb romesco
• 1/2 Baguette de pernil i formatge
• 1/2 Baguette vegetal
• 1/2 Baguette de roast beef amb salsa de mostassa
• 1/2 Baguette de formatge brie i verdures

Crea el Bag Lunch al teu gust

Completa el Bag Lunch amb 1 amanida 

• Amanida de pasta amb tomàquet i alfàbrega
• Amanida de cous cous amb tomàquet i menta
• Amanida de cigrons amb picada de verdures
• Amanida mediterrània  (patata, pebrot verd i vermell)
• Amanida de tomàquet i formatge fresc amb olives i oli 
 d’alfàbrega
• Amanida de mezzo rigatoni amb olives negres i tàperes
• Amanida de mongetes tendra, carxofes i verduretes

Opció 1:

• Aigua mineral 33cl
• Peça de fruita del temps
• Kit de coberts i tovalló
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Escull 1 entrepà

• 1/2 Baguette de tomàquet i mozzarella
• 1/2 Baguette de gall dindi
• 1/2 Baguette d’hummus, mix d’enciam i tomàquet
• 1/2 Baguette integral, enciam, tomàquet, espàrrec blanc i 
maionesa
• 1/2 Baguette de verdures rostides amb romesco
• 1/2 Baguette de pernil i formatge
• 1/2 Baguette vegetal
• 1/2 Baguette de roast beef amb salsa de mostassa
• 1/2 Baguette de formatge brie i verdures

Crea el Bag Lunch al teu gust

Completa el Bag Lunch amb 1 amanida

• Amanida de pasta amb tomàquet i alfàbrega
• Amanida de cous cous amb tomàquet i menta
• Amanida de cigrons amb picada vegetal
• Amanida mediterrània  (patata, pebrot verd i vermell)
• Amanida de tomàquet i formatge fresc amb olives i oli 
d’alfàbrega
• Amanida de mezzo rigatoni amb olives negres i tàperes
• Amanida de mongetes tendra, carxofes i verduretes

Opció 2:

• Aigua mineral 33cl
• Bossa Patates chips
• Peça de fruita del temps
• Kit de coberts i tovalló

Afegeix 1 sandvitx
• Mixte CCIB 
 Pa blanc, pernil dolç, formatge i maionesa.

• Tonyina CCIB 
 Pa integral, tonyina, olives, ceba vermella, espinacs, encima iceberg i salsa maionesa mostassa Dijón.

• Club CCIB 
 Pa integral, pernil dolç, ou, bacó, tomàquet en rodanxes, enciam Iceberg i salsa BBQ.

• Pollastre CCIB 
 Pa integral, pit de pollastre filetejat, tomàquet en rodanxes, enciam Iceberg i salsa French amb cogombrets.

• Vegetal CCIB 
 Pa de pebrot, formatge crema, formatge fos, ceba caramel·litzada, tomàquet, pastanaga, ou laminat i espinacs.

• Vegà hummus 
 Pa blanc, hummus, pastanaga ratllada, tomàquet fresc a rodanxes i espinacs. 



Preus Bag Lunch

NOTES:

IVA no inclòs.

Preus revisables.

El preu inclou una bossa de roba amb el logo de CCIB F&B. La distribució de les bosses es realitzarà dins les sales.

El servei de cambrer només inclou l’entrega de les bosses en les zones especificades, no l’entrega individual a cada assistent. 

En cas que la quantitat sol·licitada sigui inferior a 20 Bag Lunch, totes les unitats hauran de tenir el mateix contingut.

Serveis Addicionals (preu per menú)

Servei en caixes (box lunch) 2,10 €

Reducció per eliminar bosses de patates xips 1,40 €

Afegir xocolatina o barreta de cereals 2,40 €

Substituir aigua per refresc 1,45€

Substituir peça de fruita per macedònia de fruites fresques 3,00€

Servei de Cambrers (preu per cambrer)

Suplement de cambrer (4 hores de servei) 148,00€

Hora extra de cambrer 37,00€

 
Tarifes subjectes a modificació segons legislació laboral.

ALTRES SERVEIS:  

El servei de Bag Lunch pot implicar la contractació d’un servei de neteja per a la recollida posterior de les bosses, així com la contractació de catenàries per a limitar la zona d’entrega.

Preu a consultar.

Bag lunch Preu per persona

Opció 1 19,35 €

Opció 2 23,50 €

27



Còctels
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Copa de Cava

Duració del servei: 30 min

• Cava (Selecció CCIB)
• Vi Blanc (Selecció CCIB)
• Vi Negre (Selecció CCIB)
• Cervesa
• Refrescs
• Aigua Mineral

 
La beguda s’acompanyarà d’snacks:

 
• Assortit d’sticks de pasta de full 
 Pebre vermell , herbes mediterrànies, etc

• Xips de tubercles
• Truita de patates espanyola
• Piruletes de parmesà

• Empanada gallega
• Truita de patates 
• Pernil ibèric amb oli d’arbequina i pa de coca
• Assortit de croquetes
• Sardina fumada sobre coca, escalivada i gel de salmorejo
• Focaccia vegetariana de xampinyons, tomàquet Cherry i olives 
Kalamata 
 
Postres
• Mel i mató
• Quenelle de caramel amb sablé de xocolata

Begudes
• Cava (Selecció CCIB)
• Vi Blanc (Selecció CCIB)
• Vi Negre (Selecció CCIB)
• Cervesa
• Refrescs
• Aigua Mineral

Duració del servei: 45 min

Cóctel 1



30

Duració del servei: 45 min  

Còctel 2

Fred
• Foie amb escates de sal Maldon
• Llagostí amb crema de coco i verduretes Thai
• Pernil ibèric amb oli d’arbequina i pa de coca
• Coca de verdures mediterrànies
• Tataki de tonyina amb salsa de soja
• Tàrtar de xampinyons i alvocat amb llagostí, vinagreta de mandarina i llima
• Capuccino de ceps amb encenalls de parmesà
• Esqueixada de bacallà al romesco

Calent
• Paperina de mini calamars a l’andalusa
• Assortit de croquetes
• Mini hamburguesa de vedella amb allioli suau de poma
• Rotllet de formatge de cabra amb confitura de tomàquet

Postre
• Crema de maracuià, quenelle de xocolata blanca i pa de pessic de pinya
• Xarrup amb pipes caramel·litzades, gianduja de praliné i nata amb vainilla

Begudes
• Cava (Selecció CCIB)
• Vi Blanc (Selecció CCIB)
• Vi Negre (Selecció CCIB)
• Cervesa
• Refrescs
• Aigua Mineral



31

Gran Còctel

Duració del servei: 1 hr 30 min

Fred
• Pernil ibèric amb oli d’arbequina i pa de coca
• Focaccia d’olives verdes i orenga
• Mini brioix de marisc amb maionesa de wasabi
• Mini amanida de caviar d’albergínia i curri amb 
melmelada de tomàquet
• Muntadet de pollastre amb melmelada d’albercoc i crema 
de rave picant
• Hummus, blanc de llimona i oli d’oliva verge extra
• Broqueta de carxofa, tomàquet cherry i vinagreta de mel
• Xarrup de salmorejo amb broqueta de seitó i ceba tendra

Calent
• Broqueta de gamba, carbassa, ceba tendra i oli de 
tomàquet sec
• Fish & Chips
• Bikinis cub 
 Sobrassada i brie / mantega trufada i mozzarella / 

 Pernil ibèric i tomàquet sec / Bolets i cheddar 

• Pop a la brasa amb melmelada de tomàquet i xoriço
• Assortit de croquetes
• Broqueta de filet de vedella i pebrots al Xerez
• Mini gyozas de verdures

Estacions de Degustació
(A escollir 2 opcions de les següents)

• Fideuà del Delta
• Paella
• Arròs Negre amb emulsió d’allioli 
 
Postres
• Broqueta de fruita
• Ipanema de llima
• Xarrup de red velvet amb cremós de cheesecake 
 
Begudes
• Cava (Selecció CCIB)
• Vin Blanc (Selecció CCIB)
• Vin Negre (Selecció CCIB)
• Cerveses
• Refrescs
• Sucs 
• Aigua Mineral
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Bufets Opcionals

Els nostres Formatges
• Selecció de formatges nacionals artesans
• Assortit de pans
• Assortit d’olis d’oliva
• Melmelades
• Fruits secs i raïm

Arrossos del Mediterrani
Escollir 2 opcions:

• Paella Mediterrània
• Fideuà del Delta
• Arròs negre amb emulsió d’allioli
• Risotto de ceps i parmesà

La Xarcuteria
• Selecció d’embotits nacionals
 Pernil ibèric, fuet de Vic,  llonganissa,, llom ibèric

• Assortit de pans
• Pa amb tomàquet
• Assortit d’olis d’oliva i sals

Veggie Corner
• Gaspatxo de maduixa
• Hummus tradicional
• Hummus mexicà picant
 Servit amb pa de pita i selecció de vegetals frescos

Preu per pax 8,80 €

Preu per pax 8,85 €

Preu per pax 10,50 €

Preu per pax 8,35 €

NOTES:

IVA no inclòs.

Preus revisables.

Bufets per a un mínim de 100 pax.
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Estació de Guacamole
Preparació en viu de diferents varietats de  guacamole 
(tradicional, picant i súper picant)

Toppings:
• “Pico de gallo”
• “Frijoles”
• “Chipotle”
• Tires de vedella aromatitzada amb herbes fresques

Nachos:
• Nachos clàssics
• Nachos morats
• Nachos taronges (picants)

Salses:
• Salsa picant
• Salsa de soja
• Salsa agredolça

Preu per pax 10,85 €

Pernil al tall
• Pernil Ibèric d0’Enceball reserva Personal (aprox 7-8kg)
• Pa amb tomàquet
• Selecció d’oli d’oliva 

Inclou servei de tallador professional durant 2 hores

Fregits de la Barceloneta
• Llauna de patates braves
• “Chocos” a l’andalusa
• Gildes tradicionals
• Paperina de patates fregides de xurreria amb  
 salsa Espinaler
• Pollastre arrebossat amb maionesa picant

Preu per 100 pax 995,00 €

Preu per pax 12,00 €

Bufets Opcionals

NOTES:

IVA no inclòs.

Preus revisables.

Bufets per a un mínim de 100 pax



Copa de Cava & Còctel Fins a 100 pax 101 a 400 pax
401 a 600 

pax
601 a 1000 

pax
Més de 1000 

pax

Copa de Cava 24,20 € 22,15 € 21,55 € 20,95 € 19,90 €

Còctel 1 33,70 € 33,20 € 32,60 € 31,95 € 30,85 €

Còctel 2 47,10 € 46,80 € 46,45 € 46,05 € 45,95 €

Gran Còctel 72,30 € 71,80 € 71,40 € 70,40 € 69,90 €

NOTES:
IVA no inclòs.
Preus revisables.
La Copa de Cava, els Còctels 1 i 2, no substitueixen un dinar o sopar.
Aconsellem servir un Gran Còctel si el servei és en horari de dinar o de sopar.

Preus Còctels i Gran Còctel
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Sopar de Gala

©2023 CCIB Tots els drets reservats 



36

Aperitiu

Duració del servei: 30 min

Fred
• Mix de vegetals
 Remolatxa, pastanaga, nap i moniato

• Pernil ibèric amb oli d’arbequina i pa de coca
• Assortit d’sticks de pasta de full
• Foccaccia de sardina fumada amb pebrot i gel de salmorejo
• Tàrtar de tonyina, soja i llima

Calent
• Assortit de croquetes
• Pop a la brasa amb melmelada de tomàquet i xoriço
• Bunyol de carbassa amb gingebre caramel·litzat

Begudes
• Cava (Selecció CCIB)
• Vi Blanc (Selecció CCIB)
• Vi Negre (Selecció CCIB)
• Cerveses
• Refrescs
• Aigua Mineral

NOTES:

Aquest aperitiu només es comercialitza amb el Sopar de Gala
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Sopar de Gala 1

Entrant 
(a escollir una mateixa opció per a tots els comensals)

• Gelée de mango, alvocat, cranc, formatge fresc amb teula de Yuzu i parmesà
• Caneló de gambes i bacallà, vinagre balsàmic de cacau i gremolata de fruits secs

Principal 
(a escollir una mateixa opció per a tots els comensals)

• Espatlleta de xai a Baixa temperatura amb dàtils, albercocs i pinyons
• Llom de llobarro confitat, crema de musclos al safrà, terrina d’espàrrecs Thai i pa de gambes

Postres 
(a escollir una mateixa opció per a tots els comensals)

• Esfera de vainilla coberta amb xocolata i interior de mànec
• Mousse d’avellana, cruixent de xocolata, gerds i festucs

• Petit fours
• Cafè i infusions

Begudes
• Cava (Selecció CCIB)
• Vi Blanc (Selecció CCIB)
• Vi Negre (Selecció CCIB)
• Aigua Mineral
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Sopar de Gala 2

Entrant 
(a escollir una mateixa opció per a tots els comensals)

• Amanida de llamàntol, gelée de mango, hortalisses confitades a la vinagreta de taronja i aranja
• Escamarlà doble 0 en tàrtar d’hortalisses i cítrics amb crema de mostassa violeta

Principal 
(a escollir una mateixa opció per a tots els comensals)

• Filet de vedella, múrgoles a la crema, graten de patata a la tòfona i mantega de foie
• Rap a l’“all i pebre” amb eriçons de mar i perles d’hortalisses

Postres 
(a escollir una mateixa opció per a tots els comensals)

• Cheesecake amb nucli de gerds, pa de pessic de te matxa, quenelle de xocolata i fruits vermells
• Mousse de xocolata blanca amb mascarpone, galeta d’avellana i cacau amb fruits vermells, i coulis de mango 

• Petit fours
• Cafè i Infusions

Begudes
• Aigua Mineral
• Vi Blanc (Selecció CCIB)
• Vi Negre (Selecció CCIB)
• Cava (Selecció CCIB)



Aperitiu / Sopar de Gala Fins a 100 pax 101 a 400 pax 401 a 600 pax
601 a 1000 

pax
Més de 1000 

pax

Aperitiu 20,75 € 20,25 € 19,75 € 19,25 € 18,70 €

Sopar de Gala 1 94,80 € 91,00 € 90,60 € 90,15 € 87,85 €

Sopar de Gala 2 113,30 € 109,10 € 108,70 € 108,05 € 105,65 €

NOTES:
IVA no inclòs.
Preus revisables.
Duració del servei de Sopar de Gala: 2 hores.  
Taules de 1,70m com a màxim 10 persones a cada una.

Preu Aperitiu i Sopar de Gala 

Barra Lliure  (preu per persona)

1 hora de Barra Lliure 20,00€

2 horas de Barra Lliure 25,00€

1 hora extra de Barra Lliure 12,00€

 

NOTAS:
IVA no inclòs.
Preus revisables.

Suplement per Cistella de Licors

Preu per persona 
(1 consumició per persona)

2,25€
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Condicions Generals

NOTES:

IVA no inclòs.

Preus revisables.

• S’aplicarà suplement en serveis durant dies festius o en horari nocturn (des de les 22 hores).

• Mínim de 15 persones per a sol·licitar els serveis. 

• Per a serveis inferiors a 15 persones s’aplicarà un cost extra.

Serveis Complementaris (preu per persona )

Funda de  cadira blanca (unitat) 3,20€

Minutes Sota Pressupost

Suplement de vi blanc i negre 2,00€

Suplement de cafè i infusions 2,00€

Sumplement de cerveza 1,55€

Suplement de sangria
El vi pot substituir-se per sangria sense cost adicional

1,25€

 

Servei de Cambrers (preu per cambrer)

En serveis inferiors a 100 pax és obligatori la
contractació d’un cambrer (4 hores de servei)

148,00€

Hora extra de cambrer 37,00€

 
Tarifes subjectes a modificacions segons legislació laboral.

Personal inclòs
• Maître, personal de servei, cambrers, cuiners i cellerers
• Personal de muntatge, desmuntatge i recollida
• Coordinador durant l’esdeveniment

Material inclòs
• Material CCIB fins a 2.500 persones (taules, cadires, estovalles)
• Serveis de coffee break:  material d’un sol ús ECO
• Serveis de còctel:
   Planta P0: material d’un sol ús ECO   
   Planta P1: material d’un sol ús ECO  
   Planta P2: material de porcellana
• Serveis de Bufet, Dinar de Treball i Sopars: material porcellana

Altres
• Si hi ha entreteniment previst durant el servei que requereix la paralització 
 momentània d’aquest, representant una extensió de les hores programades 
 inicialment, preguem ens informin ja que pot afectar el preu final.

• En cas que l’esdeveniment estigui confirmat (servei mínim per a 100 persones), 
 es podrà realitzar una degustació del menú sense cost addicional per a un màxim 
 de 6 persones. Per a dos o més degustacions es carregarà el 100% del menú triat.
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Confirmació dels serveis

• Confirmació dels menús
10 dies laborables abans del primer servei, així 
com el nombre de persones per a cada servei.

En cas de no rebre confirmació dins del 
termini indicat, no es garanteix el servei.

• Confirmació del número definitiu de 
persones 4 dies laborables abans del primer servei. 

S’acceptarà una variació de +20% o -10% 
del nombre de persones confirmades 10 
dies laborables abans del primer servei.

Altres

• Els preus estan basats en el menú, horaris i 
nombre de persones especificats. Qualsevol 
modificació suposarà la revisió del preu.

• El CCIB es reserva el dret de presentar un càrrec 
addicional en cas de retard del servei contractat.

Dates de Confirmació i Política de Cancel·lació

Condicions de cancel·lació dels serveis

• Cancel·lació de comensals als 4 dies laborables

Càrrec del 50% dels comensals cancel·lats.

• Cancel·lació de comensals 
a les 72 hores laborables 
Càrrec del 75% dels comensals cancel·lats.

• Cancel·lació de comensals a 48 hores laborables 
Càrrec del 100% dels comensals cancel·lats.

Totes les cancel·lacions, canvis, etc.  s’hauran 
d’indicar per escrit dins dels terminis establerts. 
En cas contrari, es facturarà el 100%.
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F&B Sostenible

El CCIB és el primer Centre de Convencions a Europa que ha aconseguit obtenir el certificat ISO 22000 de Seguretat Alimentària.

A més, el CCIB té un gran compromís amb el medi ambient. És per això, que els serveis de F&B integren diferents opcions 
sostenibles:

• El material utilitzat pot ser reutilitzable o d’un sol ús, essent els productes 100% ecològics, biodegradables o compostables. 

• Els productes que comprem provenen de proveïdors locals i/o nacionals. 

• Oferim productes de Km0 i ecològics (sota petició del client). 

• Els productes de neteja utilitzats en cuines són ecològics 

• Segreguem els residus que generen tots els serveis en cada esdeveniment (paper, plàstic, cristall, metall i orgànic). 

• Donem els excedents d’aliments dels esdeveniments que compleixen amb els requisits adequats a associacions sense ànim 
de lucre localitzades en el nostre entorn més immediat.



Moodboard
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Un equip qualificat, amb

bon gust i preparat per sorprendre
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CCIB F&B és un servei del CCIB - Centre de Convencions Internacional de Barcelona 
Plaça de Willy Brandt, 11-14 • 08019 Barcelona 
Telf. +34 932 30 10 00 • www.ccib.es

©2023 CCIB Tots els drets reservats


	Coffee Breka 1 : 
	Botón 12: 
	Botón 5: 
	Botón 8: 
	Botón 9: 
	Botón 14: 


