
 T’ho portem on 
vulguis.

Consulta’n la disponibilitat 
i les condicions a la teva 

botiga Santagloria.

.

Moments que saben a glòria
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Sorprèn els teus convidats
Càtering Santagloria





A tu que et sents com a casa quan vens a 
Santagloria, t’agradarà saber que te’ns pots 

emportar allà on vulguis. Perquè sempre hi ha 
alguna ocasió per demostrar amor als altres o 

gust per les coses ben fetes.
Vagis on vagis, emporta-te’ns.

Transformarem qualsevol moment en una 
celebració i qualsevol celebració en un 

gran esdeveniment. Demana per les nostres 
seleccions en safata, pensades perquè gaudir de 
productes acabats de fer no et robi temps 

per gaudir dels teus.



*Consulta la llista de preus a la teva botiga Santagloria.

Mini brioixeria variada

- Mini crodots.
- Mini croissants clàssics.
- Mini croissants multicereals.
- Mini magdalenes.
- Santes.

Mini brioixeria de xocolata

- Mini croissants de xocolata.
- Mini roulettes de xocolata.
- Delícies de brownie.
- Mini crodots de xocolata.

Safates dolces

Mini magdalenes

- Clàssiques.
- Xocolata.
- Integrals.

Mini Crodots

- Sucre.
- Xocolata blanca.
- Xocolata amb ametlles.



*Consulta la llista de preus a la teva botiga Santagloria.

Per esmorzar o berenar, per picar entre hores o després d’un bon 
àpat. Per més moments de glòria a la nostra vida.

Glòries dolces

- Clàssiques.
- Xocolata blanca.
- Xocolata negra.

Mini croissants

- Clàssics
- Xocolata.
- Multicereals.
- Crema.

Mini croissants farcits de xocolata

Mini croissants banyats amb un deliciós almívar casolà i 
farcits de xocolata.

Holes

Deliciosos forats de dots:

- Clàssics.
- Xocolata.
- Xocolata blanca.



*Consulta la llista de preus a la teva botiga Santagloria.

Safates dolces

Santes clàssiques i mini cookies

Santes clàssiques i mini cookies de xocolata.

Santes

- Clàssiques.
- Xocolata.
- Xocolata blanca.

Roulette de xocolata

Pasta de full 100 % mantega, farcida de xocolata. 

Banda de Poma

Banda de poma amb una deliciosa base de 
crema.



*Consulta la llista de preus a la teva botiga Santagloria.

Safates dolces

Superglòries

Les nostres delicioses glòries de sempre amb un bany i uns 
toppings irresistibles.

- Filipino blanc.
- Lotus.
- Oreo.
- Brownie.
- Cookie.
- Suchard.

Croissants dolços

- Mantega.
- De cereals.
- Puntes de xocolata.
- Crema d’avellanes.
- Crema dolç de llet.
- Crema de Ferrero.
- Crema de llimona.
- Crema de festucs.
- Crema pastissera.
- Melmelada de gerds.



*Consulta la llista de preus a la teva botiga Santagloria.

Torradetes

- Tomàquet amb perles de mozzarella i oli d’oliva.
- Pernil ibèric i tomàquet.
- Vegetal amb pebrot.
- Salmó fumat amb fines herbes.

Mini croissants salats

- Pernil i formatge.
- Fines herbes.
- Tonyina amb pebrot i olivada.
- Tomàquet amb perles de mozzarella i oli d’oliva.

Safates salades

Mini croissants salats

- Pernil i formatge.
- Frankfurt.

Mixta de torradetes i mini croissants

- Pernil i formatge.
- Fines herbes.
- Tonyina amb pebrot i olivada.
- Tomàquet amb perles de mozzarella i oli d’oliva.



*Consulta la llista de preus a la teva botiga Santagloria.

Safates salades

Vienes i xapatetes prèmium

- Sobrassada amb formatge de cabra.
- Alvocat amb gall dindi.
- Pollastre amb enciam i mostassa.
- Crema de formatge amb nous.

Xapatetes / Mini Vienes de 
mantega

- Pernil i formatge.
- Vegetal.
- Pernil ibèric amb tomàquet.
- Llonganissa ibèrica. 

Mini wraps

- Salmó amb ruca i maionesa.
- Pernil amb formatge i mantega.
- Tonyina amb enciam i maionesa de fines herbes.

Xapatetes i panets de cereals

- Pernil ibèric.
- Pernil i formatge.
- Vegetal i formatge.



*Consulta la llista de preus a la teva botiga Santagloria.

Un àpat de pica-pica també pot ser un plaer. Tant se val si és 
sobre unes estovalles a la gespa com en safata en un còctel...

Serà memorable.

Glòries Salades

- Alvocat i gall dindi.
- Amanida de cranc.
- Pernil ibèric i tomàquet.
- Salmó fumat i crema de formatge.

Croissants salats

- Vegetal.
- Vegetal de tonyina.
- Vegetal de tomàquet i mozzarella.
- Farcit de formatges.
- Pernil dolç i formatge.
- Pernil ibèric.
- Pernil ibèric i formatge brie.
- Gall dindi i pesto.
- Salmó amb tàperes.
- Sobrassada i formatge brie.

Focaccies

- Alvocat, gall dindi i ruca.
- Tonyina, mozzarella i ruca.
- Carbassó i ceba.
- Heura, formatge brie i orenga.
- Pernil i xampinyons.
- Pollastre, formatge brie i orenga.
- Formatge de cabra i ceba caramel·litzada.

Cristal·lins

- Caprese amb pesto.
- Espatlla ibèrica i formatge brie.
- Gall dindi, formatge fresc i espinacs.
- Ruca, salmó, formatge i mostassa.
- Pollastre BBQ.
- Pollastre Cèsar.



*Consulta la llista de preus a la teva botiga Santagloria.

Safates salades

Truita

De patates amb ceba.

Empanada

De carn o de tonyina.

Crestes

Autèntiques crestes d’estil argentí amb un farciment deliciós.

Pastrami, vedella, pollastre al curri o caprese.



Cristal·lins
Caprese amb pesto
Espatlla ibèrica i formatge brie
Gall dindi, formatge fresc i espinacs
Ruca, salmó, formatge i mostassa
Pollastre BBQ
Pollastre Cèsar

DOLÇ 

Mini Crodot
Sucre
Xocolata blanca
Xocolata amb ametlles

Glòries dolces
Clàssiques
Xocolata blanca
Xocolata negra

Holes
Clàssics
Xocolata
Xocolata blanca

Santes
Clàssiques
Xocolata
Xocolata blanca

Mini Croissants
Clàssics
Xocolata
Multicereals
Crema

Superglòries
Filipino blanc
Lotus
Oreo
Brownie
Cookie
Suchard

Croissants dolços
Mantega
De cereals
Puntes de xocolata
Crema d’avellanes
Crema dolç de llet
Crema de Ferrero
Crema de llimona
Crema de festucs
Crema pastissera
Melmelada de gerds

Mini Cookie

Roulette de Xocolata

SALAT
Mini Croissants
Pernil i formatge
Fines herbes
Tonyina amb pebrot i olivada.
Tomàquet amb perles de mozzarella i oli d’oliva
Frankfurt

Comanda mínima: 4 unitats de cada classe

Torradetes 
Tomàquet amb perles de mozzarella i oli d’oliva
Pernil ibèric i tomàquet
Vegetal amb pebrot
Salmó fumat amb fines herbes

Comanda mínima: 2 unitats de cada classe

Xapatetes / Mini Vienes de mantega
Pernil i formatge
Vegetal
Pernil ibèric amb tomàquet
Llonganissa ibèrica

Comanda mínima: 2 unitats de cada classe

Vienes i xapatetes prèmium
Sobrassada amb formatge de cabra
Alvocat amb gall dindi
Pollastre amb enciam i mostassa
Crema de formatge amb nous

Mini Wraps
Salmó amb ruca i maionesa
Pernil amb formatge i mantega
Tonyina amb enciam i maionesa de fines herbes

Comanda mínima: 4 unitats de cada classe

Glòries Salades
Alvocat i gall dindi
Amanida de cranc
Pernil ibèric i tomàquet
Salmó fumat i crema de formatge

Croissant Salat
Vegetal
Vegetal de tonyina
Vegetal de tomàquet i mozzarella
Farcit de formatges
Pernil dolç i formatge
Pernil ibèric
Pernil ibèric i formatge brie
Gall dindi i pesto
Salmó amb tàperes
Sobrassada i formatge brie

Foccacies
Alvocat, gall dindi i ruca
Tonyina, mozzarella i ruca
Carbassó i ceba
Heura, formatge brie i orenga
Pernil i xampinyons
Pollastre, formatge brie i orenga
Formatge de cabra i ceba caramel·litzada

Crea la teva pròpia safata





Posa-ho a les nostres mans 
i et servirem amb safata
el toc d’amor i distinció 
que el teu esdeveniment 
necessita. Des d’un coffee 
break fins a una celebració 
familiar, el gust és teu
i podràs decidir la teva 
pròpia combinació.

Amanida     
          

Crema de temporada
      

Bol de fruita   
           

Llet 1,5l   
          

Suc de taronja 
natural 1l  
         

Suc de taronja
natural 500ml  
         

Cafè 1,5l          

Afegeix qualsevol d’aquests productes a la teva 
comanda:

Dolços, salats i 
companyia



Consulta el nostre catàleg i tria l’opció que més t’agradi.

Per garantir la correcta preparació del producte, cal fer 
la comanda amb 24 hores d’antelació. En tot cas, si podem, 

farem tots els possibles per servir-te’l sobre comanda directa.

En el moment de fer la comanda cal pagar el 10 % de l’import total, 
en efectiu o amb targeta. La resta, quan la vinguis a recollir*.

Demana informació sobre el nostre servei a domicili a la teva 
botiga més propera.

Gaudeix del teu càtering.

*En el cas de comandes per un import igual o superior a 50 €, es cobra el 50 % per avançat. En el cas que no hi hagi disponibilitat d’algun producte, se substituirà 
per un de similar. Foodbox S.A. © 2022. Tots els drets reservats.

Fes del pa el teu negoci de cada dia i uneix-te a la nostra família de 
flequers.

Obre el teu propi Santagloria.

91 218 00 31
franquicias@foodbox.es  
www.santagloria.com

#ALaGlòria

Per telèfon:

A la botiga:

Adreça:

 Com fer la comanda?




