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Amb més de 60 anys de trajectòria, apostem per continuar 
acompanyant els nostres clients en les ocasions més 

especials, ja sigui una celebració de grup o una reunió de 
negocis. Per això volem oferir-te la nostra cuina tant dins 
com fora del restaurant, amb servei de càtering a la ZAL 

Port i els seus voltants.

A Arrozal Ca la Nuri estarem al teu costat per definir 
els detalls del teu proper esdeveniment i aconseguir que 
sigui tot un èxit; treballant amb els millors productes de 

temporada i garantint sempre la màxima qualitat.

LA NOSTRA PASSIÓ 
PER LA CUINA, ALLÀ 

ON VULGUIS

Familia Nurie
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COFFEE BREAK
OPCIONS 
DOLCES

OPCIONS 
SALADES

OPCIONS 
HEALTHY

CREA LA TEVA PRÒPIA SAFATA

 OPCIONS DOLCES)

Mini...

Croissant de mantega 0,80 €
Croissant de cereals 0,80 €
Napolitana de xocolata 0,80 €
Palmera 0,70 €
Ensaïmada 0,80 €
Dot glacé 0,60 €
Dot de xocolata 0,60 €
Carrot cake  1,50 €

 OPCIONS SALADES)

Flautí... 

de pernil dolç 1,70 €
de fuet 1,80 €
de formatge 1,80 €
de xoriço ibèric  1,90 €
de pernil ibèric 2,50 €
de pernil ibèric i camembert 2,60 €
vegetal   1,90 €
vegetal i tonyina 2,10 €

Mini...

Croissant de cereals amb salmó  2,30 € 
marinat
Croissant de cereals amb pernil dolç 2,00 € 
i formatge

 OPCIONS HEALTHY)

Broqueta de fruites 2,00 €

* Mínim 4 unitats de cada varietat. Preu unitari.  
El packaging individual té un suplement de 2,50€/pers.
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DINARS
TAULES 

D’EMBOTITS
PER PICAR

PLATS 
INDIVIDUALS

POSTRES

 TAULES D’EMBOTITS)  

Pernil ibèric amb pa amb tomàquet (200 g) 30 €

Embotits amb pa amb tomàquet (280 g) 25 €

 PER PICAR. CREA LA TEVA PRÒPIA SAFATA!*)  

Daus de salmó marinat amb mostassa 2,10 €
antiga i miso

Mini...

Coca d’escalivada amb anxova 2,00 €
Montadito de truita de patata 0,90 €
Hamburguesa de vedella 3,10 €
Bagel de pollastre 2,30 €
Entrepà caprese 1,60 €

Croquetes...

Rostit 1,00 €
Bolets 1,40 €
Pernil ibèric 1,50 € 
Marisc 1,40 €

* Mínim 6 unitats de cada varietat. Preu unitari.  
El packaging individual té un suplement de 2,50€/pers.



(Preparem kits individuals per a formacions. Consulta’ns!)
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 PLATS INDIVIDUALS*)  

Penne rigate amb pesto de nous i ruca

Hummus de cigrons amb crudités de 
verdures i bastonets de pa

Crema de verdures amb crostons

Bowl mediterrani amb amanida, pollastre, 
arròs integral, cuscús, sèsam i amaniment

 POSTRES*)  

Broqueta de fruites

Assortiment de postres (12 uts.):  
brownie de xocolata, cheesecake i pastís 
del dia

Iogurt pastoret

Precio 
unitario

6,00 €

4,50 €

4,50 €

6,50 €

2,00 €

15,00 €

2,00 €

* Mínim 6 unitats de cada varietat. Preu unitari.  
El packaging individual té un suplement de 2,50€/pers.
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BEGUDES
AIGÜES 

I REFRESCOS
CERVESES, 

VINS I CAVES
CAFÈS, 

INFUSIONS I SUCS

Precio

2,50 €
1,50 €
1,80 €

2,50 €

2,00 €

2,50 €

2,50 €

12,00 €

12,00 €

13,20 €

Precio

2,50 € 
/pers.

2,50 €
/pers.

12,00 €
6,00 €
6,00 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €

 AIGÜES)

Aigua —1,5 L
Aigua — 0,5 L
Aigua amb gas — 0,33 L

 REFRESCOS)

 CERVESES)

Quinto Damm (vidre) 
— 0,25 L
Llauna Estrella Damm  
— 0,33 L
Llauna Free Damm  
— 0,33 L

 VINS I CAVES*) 

Blanc Sara Roca 
D.O. Terra Alta — 0,75 L

Negre Sara Roca
D.O. Terra Alta — 0,75 L

Cava Signat
Brut Nature — 0,75 L

 CAFÈS I INFUSIONS**

Servei de cafè en monodosi: 
màquina espresso,1 càpsula 
de cafè, llet, got, remenador 
i sucre    
 
Servei d’infusió:1 infusió 
(te verd, camamilla o poliol 
menta), got, remenador i sucre

 SUCS)

Natural de taronja  — 1 L
Préssec  — 1 L
Pinya  — 1 L 
Taronja — 0,2 L
Préssec  — 0,2 L
Pinya  — 0,2 L

  * No et perdis la nostra selecció de vins 
i caves. Consulta’ns!

** Mínim 5 comensals. En cas de 
trencament o pèrdua de la cafetera 
s’haurà d’abonar 100€+IVA. 
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ESDEVENIMENTS
APERITIUS 

DE BENVINGUDA
MENÚS  
CÒCTEL

MENÚS  
BANQUET

 CÒCTEL 1 

 – Xips de verdures
 – Olives ye-ye marinades
 – Montadito de truita de patata

Begudes
 – Aigua mineral
 – Refrescos
 – Cervesa
 – Cava Signat Brut Nature

 12,00 €/pers. – IVA inclòs

 CÒCTEL 2

 – Xips de verdures
 – Olives ye-ye marinades
 – Mini coca d’escalivada
 – Montadito de pernil ibèric

Begudes
 – Aigua mineral
 – Refrescos
 – Cervesa
 – Cava Signat Brut Nature 

 18,00 €/pers. – IVA inclòs

Temps aproximat del servei i barra de begudes: 45 minuts.
Els menús es serveixen en format còctel de peu.

APERITIUS DE BENVINGUDA
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 MENÚ NURI 

 – Crema de temporada
 – Montadito de truita de patata
 – Daus de salmó amb mostassa 

antiga i miso
 – Mini coca d’escalivada
 – Variat de croquetes
 – Mini hamburguesa de vedella
 – Fideuà marinera amb calamar 

i allioli
 – Broqueta de fruita

Bebidas
 – Aigua mineral
 – Refrescos
 – Cervesa
 – Vins bodega Sara Roca 

D.O. Terra Alta

 35,00 €/pers. – IVA inclòs

 MENÚ GASTRONÒMIC 

 – Crema de temporada
 – Montadito de truita de patata
 – Daus de salmó amb mostassa 

antiga i miso
 – Mini coca d’escalivada amb 

anxova
 – Montadito de pernil ibèric
 – Variat de croquetes
 – Mini hamburguesa de vedella
 – Arròs sec de rostit d’ànec a la mel
 – Arròs de marisc del Senyoret
 – Broqueta de fruita
 – Brownie de xocolata

Bebidas 
 – Aigua mineral
 – Refrescos
 – Cervesa
 – Vins bodega Sara Roca 

D.O. Terra Alta 

 45,00 €/pers. – IVA inclòs

Temps aproximat del servei i barra de begudes: 2 hores.
Els menús es serveixen en format còctel de peu.

MENÚS CÒCTEL  
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 MENÚ ARBORI 

Entrants per compartir
 – Aperitiu de benvinguda
 – Amanida russa amb gambetes 

i bastonets de pa
 – Musclos de roca a la brasa amb 

all i julivert 
 – Croquetes de l’Arrozal
 – Pernil ibèric
 – Pà de pagès amb tomàquet de 

penjar

Plat principal, a escollir
 – Paella Ca la Nuri
 – Secret ibèric a la brasa 

amb patates i salsa de ceps 
 – Corball a la brasa amb verduretes

Postres, a escollir
 – Carrot cake amb nata muntada 

i canyella 
 – Sorbet de llimona

Per beure
 – Vins bodega Sara Roca  

D.O. Terra Alta
 – Aigua
 – Selecció de cafès i infusions

 40,00 €/pers. – IVA inclòs

 MENÚ GESSAMÍ 

Entrants per compartir
 – Aperitiu de benvinguda
 – Mini coca d’escalivada a la brasa 

amb anxova
 – Ous escalfats amb botifarra 

de Perol, parmantier i “migas” 
 – Daus de salmó́ marinat amb 

maionesa de mostassa i miso 
 – Bunyols de bacallà́ amb mel
 – Pernil ibèric
 – Pa de pagès amb tomàquet de 

penjar

Plat principal, a escollir
 – Paella de marisc del Senyoret
 – Entrecot a la brasa amb patates 

i piquillos 
 – Tronc de rap a la brasa amb 

verdures

Postres, a escollir
 – Brownie de xocolata amb nous 

i coulis 
 – Sorbet de mango 

Per beure
 – Vins bodega Sara Roca  

D.O. Terra Alta
 – Aigua
 – Selecció de cafès i infusions

 45,00 €/pers. – IVA inclòs

Els menús se serveixen a taula | Una ampolla de vi cada dos comensals
Mínim 10 comensals | Opció d’afegir una copa al menú per 8€

Els menús estan plantejats per al seu consum al restaurant.
Per a peticions fora del restaurant, si us plau, consulta’ns.

MENÚS BANQUET  
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 CONDICIONS GENERALS)

 » Tots els preus tenen l’IVA inclòs.
 » La comanda mínima és de 50€.
 » Els menús de còctel i de benvinguda són per a mínim 10 comensals.
 » Preguem fer les comandes amb un mínim de 2 dies laborables d’antelació.
 » En cas de restricció o al·lèrgia alimentària preguem que ens avisin amb un 
mínim de 3 dies laborables, per oferir plats substitutius.

 » En cas de reducció del nombre de comensals amb menys de 24 hores 
d’antelació, cal abonar l’import inicialment acordat.

 EL PREU INCLOU)

 » Muntatge i desmuntatge al Service Center.
 » Parament bàsic necessari per realitzar el servei de coffee break, aperitius de 
benvinguda i menús de còctel (vaixella, coberteria i cristalleria) al Service 
Center.

 » Coordinació de l’esdeveniment.

 EL PREU NO INCLOU) 

 » Mobiliari, decoració especial o decoració floral.
 » Lloguer de l’espai.
 » Estovalles i cristalleria especial.
 » Servei de cambrers ni servei de transport (lliurament i recollida).
 » Muntatge i desmuntatge fora del Service Center. El preu es valora en funció de 
la petició.

 » Els packagings individuals per al servei de càtering tenen un cost afegit de 
2,50€ per persona.

SERVEIS EXTRA 
I CONDICIONS

 CONDICIONS DE PAGAMENT)

 » Pagament del 50% a l’acceptació del pressupost per confirmar la reserva.
 » Pagament del 50% restant tres dies abans de l’esdeveniment.

 POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ)

 » En cas d’anul·lació amb menys de 3 dies d’antelació, el 50% inicial no serà 
abonat.

 » En cas de reducció del nombre de comensals amb menys de 24 hores 
d’antelació, cal abonar l’import inicialment acordat.

 ALTRES SERVEIS)

 » Servei de cambrers (mínim 4h) - 25€/hora per cambrer.
 » Si la teva empresa no es troba al Service Center, consulta’ns pel nostre servei 
de transport. 

 HORARI)

 » L’horari del servei de càtering és de 8:30h a 16h, fora d’aquesta franja 
horària la comanda mínima és de 300 €. Servei disponible de dilluns a 
divendres.



Posa’t en contacte amb nosaltres per a
qualsevol petició personalitzada o consulta.

Estarem encantats d’ajudar-te!

arrozal@calanuri.com
T. +34 932 21 13 42

Descarrega la versió més actualitzada d’aquest catàleg a 
www.arrozal.calanuri.com

Contacta’ns!


