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COF FEE LÍQ UID -  Tipus “A”: 5,50 € /persona 

Cafè & Cafè descafeïnat  

Llet, beguda de soja i beguda de civada  

Assortit de Tes  

Selecció d’ infusions  

Varietat de sucs: taronja, préssec i pinya  

Smoothie de fruites  

Aigües minerals  
 

 

COF FEE  DO LÇ -  Tipus “B”: 7,50 €/  persona 

Cafè & Cafè descafeïnat  

Llet, beguda de soja i beguda de civada  

Assortit de Tes  

Selecció d’ infusions  

Varietat de sucs: taronja, préssec i pinya  

Smoothie de fruites  

Aigües minerals  

Assortit de mini pastes dolces 

Vaset de fruita natural 
 
 

 

 

COF FEE SALAT - Tipus “B”:  7,50 €/  persona 

Cafè & Cafè descafeïnat  

Llet, beguda de soja i beguda de civada  

Assortit de Tes  

Selecció d’ infusions  

Varietat de sucs: taronja, préssec i pinya  

Smoothie de fruites  

Aigües minerals  

Assortit de mini pastes salades 

Vaset de fruita natural 
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COF FEE EN TREPAN S - Tipus “C”:  9,90€ / persona 

Cafè & Cafè descafeïnat  

Llet, beguda de soja i beguda de civada  

Assortit de Tes  

Selecció d’ infusions  

Varietat de sucs: taronja, préssec i pinya  

Smoothie de fruites  

Aigües minerals  i refresc s 

Assortit de mini entrepans amb p ans variats d’alta qualitat (flautí, xapata, pa integra l 

d’avellanes,  pa d’omega3, cinc cereals…) 

 

 

 

COF FEE COM PLET  -  Tipus “D”: 12,90 € / persona 

Cafè & Cafè descafeïnat  

Llet, beguda de soja i beguda de civada  

Assortit de Tes  

Selecció d’ infusions  

Varietat de sucs: taronja, préssec i pinya  

Smoothie de fruites  

Aigües minerals  

Assortit de mini pastes dolces  i salades 

Assortit de mini entrepans amb p ans variats d’alta qualitat (flautí, xapata, pa integra l 

d’avellanes,  pa d’omega3, cinc cereals…) 

Vaset de fruita natural 

 
 

10% IVA inclòs 
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