
BODES2020/21



“El dia més important de la meva vida 
vull que tot surti perfecte”

Què podem oferir-te?

Ho sabem, ho tenim claríssim. És per això que cada boda és per nosaltres 

la més important del mon. Per això ens esforcem en oferir una experiència 

gastronòmica única, amb productes de la millor qualitat, de proximitat i/o 

ecològics. Per això ens adaptem a les teves necessitats, amb un ventall 

quasi infinit de recursos i possibilitats. Per això, perquè sabem que és el dia 

més especial de la teva vida, farem l’impossible perquè sigui inoblidable. 

QUATREPAMS A LA CARTA
És el teu casament i estem aquí per fer realitat els teus desitjos. 

· Oferta Gastronòmica  · Servei 
· Decoració   · Localitzacions Especials
· Complements i Extres

PROPOSTES QUATREPAMS
Cinc propostes estàndard per ajudar-te a començar a dissenyar el teu casament.



QUATREPAMS A LA CARTA
“Entra i escull el que vulguis, tot això 
és per tu”

Posem a la teva disposició tota la nostra oferta de serveis. T’assessorem i 

t’ajudem a escollir i combinar tot el que vulguis, com vulguis. Al cap i a la 

fi és el teu casament i ets tu qui decideixes. Nosaltres estem aquí per fer 

realitat els teus desitjos. 



QUATREPAMS A LA CARTA

Oferta Gastronòmica: 
El nostre segell d’identitat

Tota la nostra oferta gira al voltant de la bona gastronomia. 

Si t’apassiona com a nosaltres i vols sorprendre als teus 

convidats amb una experiència gastronòmica única, 

Quatrepams és la teva millor elecció.

Però, què ens diferencia d’un càtering convencional? 

Ho resumim en dos paraules:

GASTRONOMIA ITINERANT

A Quatrepams cuinem “in situ”. En la pràctica, això es 

tradueix en que sigui on sigui que es celebri el teu 

casament, t’oferim un serveis com el d’un restaurant 

gastronòmic d’alt nivell. Cuinant al moment per a tu i 

per als teus convidats. Com diem al nostre lema, 

portem la nostra cuina allà on siguis. 









QUATREPAMS A LA CARTA

Servei: 
Personalitzat i professional

Des del moment zero, t’oferim una atenció totalment 

personalitzada. El nostre objectiu és garantir que el 

dia del teu casament sigui únic i exclusiu, tal i com ho 

havies imaginat. 

Per aconseguir-ho comptem amb un equip altament 

professional i experimentat. Des de les nostres cuines, 

fins al personal que atendrà als teus convidats. 

Passant pel personal de barra, DJ’s, músics, personal 

d’entreteniment o qualsevol servei que puguis 

imaginar. 









QUATREPAMS A LA CARTA

Decoració: 
Volem que la teva boda sigui la més 
bonica del món

Mobiliari, tovalles, vaixella, coberteria, decoració, flors, 

minutes, seating, o qualsevol cosa que puguis necessitar, 

perquè la teva boda sigui tal i com l’havies somiat.









QUATREPAMS A LA CARTA

Localitzacions especials: 
Espais escollits per oferir una 
experiència inoblidable

Disposem d’un selecte catàleg de localitzacions, 

algunes en exclusiva, que en cap cas s’han escollit 

a l’atzar. La seva elecció ha estat en base a celebrar 

esdeveniments tan especials com el teu casament i 

que ens brindin moments d’aquells que es queden 

gravats a la memòria per sempre.

Si no disposes encara d’un espai on celebrar el teu 

casament, consultants. De ben segur que podem 

enamorar-te amb l’encant d’algunes de les nostres 

localitzacions.









QUATREPAMS A LA CARTA

Complements: 
Tens el menú perfecte al lloc 
perfecte. Però encara vols més. 

Aquestes són tan sols algunes idees.

• Invitacions

• Guarda-roba

• Maridatge personalitzat

• Material audiovisual

• Pàgina web

• Reportatge fotogràfic

• Allotjament

• Perruqueria i maquillatge

• Música en viu

• DJ, música d’ambient

• Carpes

• Actuacions

• Photocall, reportatge fotogràfic

• Muntatge cerimònia 

• Actors 

• Detalls personalitzats
 







PROPOSTES QUATREPAMS
“Tenim algunes idees que podrien 
interessar-te”

Hem dissenyat cinc propostes de menú, en distints formats: Estacions, 

Còctel i Banquet, amb preus tancats. Pensades en especial per a 

casaments, amb la intenció de facilitar-te les coses. Poden encaixar-te 

tal qual, o poden servir com a punt de partida per a dissenyar la teva 

boda a mida. A veure què et semblen. 



PROPOSTES QUATREPAMS

Tenim quelcom en comú:
Welcome, barra de begudes i barra 
lliure en totes les nostres propostes. 

Welcome:

Les cinc propostes que presentem inclouen una zona 

de benvinguda, on es trobaran els convidats segons 

vagin arribant i on seran rebuts amb una beguda 

refrescant. 

Barra de begudes:

Es muntarà una barra de begudes i refrescos per què 

els comensals puguin escollir. 

Degustarem diferents vins de cellers de qualitat de la zona. 

Barra lliure:

De la mateixa forma, també inclourem una hora de 

barra lliure de refrescos i combinats, durant la festa 

posterior al banquet. Si desitges més temps, tan sols 

has de demanar-ho.

Material de muntatge:

En tots els menús està inclòs el material bàsic de muntatge.



PROPOSTA 1

WELCOME

BARRA REFRESCANT

Copa de cava
Llimonada Natural

ESTACIÓ PERNIL

Pernil 100% Duroc al tall
Coca de vidre, tomàquet i AOVE

CÒCTEL

Oliva en esfera
Coca de “llardons” i seitó fumat de farigola al moment

Con de guacamole i vidres de coco
Blody Mary de gaspatxo de maduixes del Maresme

Bunyols de bacallà “Lo Salat”
Tartare de salmó i cremós de formatge

Croqueta de bolets de temporada i tòfona
Pita de sobrassada i formatge de cabra “les agudes”

Pop “poché”
Gamba en tempura i salsa romesco

A LA TAULA

Filet ibèric sobre poma caramel·litzada, 
dolphinoisse de “les agudes” i salsa de vi negre

 
“Meló Mojito”

 
Pasió pie

O pastís de cerimònia

BARRA LLIURE

PROPOSTA 2

WELCOME

BARRA REFRESCANT & SNACKS

 Copa de cava Xips “vegetalia”
 Llimonada Natural Crackers de sèsam i sal negra

ESTACIÓ PERNIL

Pernil 100% Duroc al tall
Coca de vidre, tomàquet i AOVE

CÒCTEL

Oliva en esfera
Coca de “llardons” i seitó fumat de farigola al moment
Ceviche de corbina i fruites de temporada sobre gel

Gaspatxo alvocat i coco
Morro de bacallà en aigua d’esqueixada

Tartare de salmó, cremós de formatge i caviar de mango
Croquetetes de ceps

Ou trufat
Ravioli de pollastre de corral, foie i beixamel  trufada

Fish & chips

A LA TAULA

Timbal de tomàquet del Maresme, burrata catalana,
“crispi” de pistatxos i vinagreta de mostassa

 
Filet de vedella amb salsa de tòfones negres,

peretes glacejades i parmentiere
 

“Tòfones gelades”
 

“El pecat” el nostre chesse cake
O pastís de cerimònia

BARRA LLIURE



WELCOME

BARRA REFRESCANT & SNACKS

Aigua de síndria

Copa de cava

Llimonada Natural
 

Oliva en esfera

Xips “vegetalia”

Crackers de sèsam i sal negre

ESTACIÓ PERNIL

Pernil 100% ibèric

Degustació de formatges “Casseus Afinadors”

Coca de vidre, tomàquet, confitures i AOVE

ESTACIÓ GEL

Ostres sobre gel

Salsa ponzu, salsa anyenc i ceba morada

llima-llimona

ESTACIÓ RISOTTO

Degustació de risotto d’ànec, bolets de temporada i tòfona

PROPOSTA 3

CÒCTEL

Coca de “llardons” i seitó fumat de farigola al moment

Escalivada en textures

All blanc d’ametlles i raïms

Lingot foie amb poma caramel·litzada

Croquetetes de carn d’olla

Molletes presa ibèrica, cremós de bolets i “La Calma”

Calamarcets i papada ibèrica a baixa temperatura sobre cremós de piparres

Steak tartare sobre suflat de pasta de full

Tartare melós de pop en aigua de tomàquet

Specialburguer de melós de vedella, cheddar y encurtits

TAULA DOLÇA

“Meló Mojito”

Trufes de xocolata blanc, coco i llima

‘Merenguitos’ de cotó de sucre

Pa amb xocolata, AOVE i maldon

“El pecat” el nostre chesse cake,

o pastís de cerimònia

BARRA LLIBRE



WELCOME

BARRA REFRESCANT & SNACKS

Aigua de síndria

Cervesa

Llimonada Natural
 

Oliva en esfera

Xips “vegetalia”

Crackers de sèsam i sal negre

ESTACIÓ PERNIL

Pernil 100% ibèric

Degustació de formatges “Casseus Afinadors”

Coca de vidre, tomàquet, confitures i AOVE

ESTACIÓ GEL

Ostres sobre gel

Salsa ponzu, salsa anyenc i ceba morada

Llima-llimona

PROPOSTA 4

CÒCTEL

Coca de “llardons” i seitó fumat de farigola al moment

Molletes presa ibèrica, cremós de bolets i “La Calma”

Fish and chips

Lingot foie amb poma caramel·litzada

Steak tartare sobre suflat de pasta de full

 Cremós de tomàquet i caviar de pernil de gla

Tartar salmó en brioix i mantega de mostassa

Specialburguer de melós de vedella, cheddar y encurtits

Croqueta de gambes del Maresme

Tartare melós de pop en aigua de tomàquet

Gamba en tempura i salsa tàrtara

Fuet en escames amb pa suflat

A LA TAULA

Sopa freda d’alvocat i timbal de marisc 

Melós de vedella amb salsa de vi negre,
tòfones, bolets de temporada i xips de verduretes

 

“Meló Mojito”
“Caramel” o pastís de celebració

BARRA LLIURE



WELCOME

BARRA REFRESCANT & SNACKS

Aigua de síndria

Cervesa

Llimonada Natural

Còctel de cava
 

Oliva en esfera

Xips “vegetalia”

Crackers de sèsam i sal negre

ESTACIÓ PERNIL

Pernil 100% ibèric

Degustació de formatges “Casseus Afinadors”

Coca de vidre, tomàquet, confitures i AOVE

ESTACIÓ GEL

Ostres sobre gel

Salsa ponzu, salsa anyenc i ceba morada

Llima-llimona

Ceviche de corbina, fruites de temporada i caviar de mango

PROPOSTA 5

CÒCTEL

Coca de “llardons” i seitó fumat de farigola al moment

Specialburguer de melós de vedella, cheddar y encurtits

Con de guacamole i vidres de coco

Fish and chips

Escalivada en textures

Lingot foie amb poma caramel·litzada

Steak tartare sobre suflat de pasta de full

Tartare melós de pop en aigua de tomàquet

Musclos en escabetx de cítrics i aire de taronja

Salmó marinat en soja i gingebre amb caviar de wasabi

Croqueta de gambes del Maresme

Fuet en escames amb pa suflat

Ravioli d’albergínia fumada i “La Calma”

Calamarcets i papada ibèrica a baixa temperatura sobre cremós de piparres

A LA TAULA

Vieires en escabetx lleuger de cítrics, tapenade de verduretes i Codium

Terrina de xai de llet del Montseny a l’aroma de farigola i patates suflé
 

Meló Mojito”
Pastís de celebració

PETIT FOURS

Trufa de xocolata blanc, coco i llima

Amor Amor

Pa amb xocolata

BARRA LLIURE











“Algunes de las coses més especials de la nostra vida,
esdevenen a ‘Quatrepams’ del terra”



(+34) 687 865 084
www.quatrepams.com


