
Contáctanos:

eva@cuinatialplat.com 

660 24 88 55

www.cuinatialplat.com

Pídenos lo que necesites y lo cocinamos para ti. Somos especialistas 
en cocinar para restaurantes, tiendas gourmet y caterings.

¿Quieres algo que no está 
                   en el catálogo?

Con más de 20 años de experiencia en el mundo de la 

restauración, preparamos productos totalmente artesanos, 

sin aditivos ni conservantes para unos platos saludables y 

gustosos, cocinados con pasión. Estamos comprometidos con 

el medio ambiente, utilizamos ingredientes trazables y de 

primera calidad.

Te ayudamos a bajar 
 los costes de tu negocio… 

¡ofreciendo platos que  
  encantarán a tus clientes!



 Primers  Segons  Salses iplats bases
Tipus de 
croquetes:

V

Samfaina

T

T

Sofregit
Escabetx

Ceba tallada a 
mà en juliana o 
picada i confitada

Salsa espanyola

Gramatge*:

Canelons 

Gramatge*:

Verdures i espinacs fr
es

cs

Carbassó i formatge blau

Pollastre amb un toc de c

urr
i

Pastanaga i emmental

Espinacs

Costella 
amb salsa 
de soja i mel

Carn

Costella de porc 

Presentació: 
Peça sencera o peça desossada 

Presentació: 
Bosses de 500 gr. en caixes de 6 unitats.

Presentació: 
Bosses de 250 gr. caixes de 3 kg.

Presentació: 
Bosses de 500 gr. caixes de 3 kg.

Presentació: 
Safates de 3 kg.

Llata de vedella i galta 
de vedella

e e
e

e e

V

T
-

Salsa espanyola

Ce

ba
 picada a mà i confi tada

Escabetx

Galta de vedella

Polla
stre rostit de pagès

Mandonguilles guisades

Te
rr

in
a d

e p
eu de porc amb bull negre

Terrina de peu de porc 
amb cua de bou o amb 
bull negre
T

Cap i pota

* En ser un producte fet a mà el gramatge podria variar lleugerament.

Llata de vedella

Guisat clàssic 
de sèpia amb pèsols

Pollastre rostit de pagès

Mandonguilles guisades

plats



 Primers  Segons  Salses iplats bases
Tipus de 
croquetes:

V

Samfaina

T

T

Sofregit
Escabetx

Ceba tallada a 
mà en juliana o 
picada i confitada

Salsa espanyola

Gramatge*:

Canelons 

Gramatge*:

Verdures i espinacs fr
es

cs

Carbassó i formatge blau

Pollastre amb un toc de c

urr
i

Pastanaga i emmental

Espinacs

Costella 
amb salsa 
de soja i mel

Carn

Costella de porc 

Presentació: 
Peça sencera o peça desossada 

Presentació: 
Bosses de 500 gr. en caixes de 6 unitats.

Presentació: 
Bosses de 250 gr. caixes de 3 kg.

Presentació: 
Bosses de 500 gr. caixes de 3 kg.

Presentació: 
Safates de 3 kg.

Llata de vedella i galta 
de vedella

e e
e

e e

V

T
-

Salsa espanyola

Ce

ba
 picada a mà i confi tada

Escabetx

Galta de vedella

Polla
stre rostit de pagès

Mandonguilles guisades

Te
rr

in
a d

e p
eu de porc amb bull negre

Terrina de peu de porc 
amb cua de bou o amb 
bull negre
T

Cap i pota

* En ser un producte fet a mà el gramatge podria variar lleugerament.

Llata de vedella

Guisat clàssic 
de sèpia amb pèsols

Pollastre rostit de pagès

Mandonguilles guisades

plats



 Primers  Segons  Salses iplats bases
Tipus de 
croquetes:

V

Samfaina

T

T

Sofregit
Escabetx

Ceba tallada a 
mà en juliana o 
picada i confitada

Salsa espanyola

Gramatge*:

Canelons 

Gramatge*:

Verdures i espinacs fr
es

cs

Carbassó i formatge blau

Pollastre amb un toc de c

urr
i

Pastanaga i emmental

Espinacs

Costella 
amb salsa 
de soja i mel

Carn

Costella de porc 

Presentació: 
Peça sencera o peça desossada 

Presentació: 
Bosses de 500 gr. en caixes de 6 unitats.

Presentació: 
Bosses de 250 gr. caixes de 3 kg.

Presentació: 
Bosses de 500 gr. caixes de 3 kg.

Presentació: 
Safates de 3 kg.

Llata de vedella i galta 
de vedella

e e
e

e e

V

T
-

Salsa espanyola

Ce

ba
 picada a mà i confi tada

Escabetx

Galta de vedella

Polla
stre rostit de pagès

Mandonguilles guisades

Te
rr

in
a d

e p
eu de porc amb bull negre

Terrina de peu de porc 
amb cua de bou o amb 
bull negre
T

Cap i pota

* En ser un producte fet a mà el gramatge podria variar lleugerament.

Llata de vedella

Guisat clàssic 
de sèpia amb pèsols

Pollastre rostit de pagès

Mandonguilles guisades

plats



Amb més de 20 anys d’experiència en el món de la 

restauració, preparem productes totalment artesans, sense 

additius ni conservants per uns plats saludables i gustosos, 

cuinats amb passió. Estem compromesos amb el medi 

ambient, utilitzem ingredients traçables i de primera qualitat.

Contacta’ns:

eva@cuinatialplat.com 

 660 24 88 55

www.cuinatialplat.com

Demana’ns el que necessitis i ho cuinem per a tu. Som especialistes 
en cuinar per a restaurants, botigues gourmet i caterings.

Vols alguna cosa 
             que no està al catàleg

T ajudem a baixar els costos
        del teu negoci...

oferint plats que encantaran 
         als teus clients !

?
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