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Per a més informació / Para más información / For more information:

Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme
Plaça Miquel Biada, 1
08301 Mataró
Tel. 0034 93 741 11 61
costadebarcelonamaresme@ccmaresme.cat
www.costadebarcelonamaresme.cat

costadebcnmaresme

@costabcnmaresme

ARCS CATERING (Arenys de Munt)

Adreça / Dirección / Address
Castell Jalpí, s/n – 08358 Arenys de Munt
Telèfon / Teléfono / Telephone
0034 93 793 71 77
E-mail
arcs@grupserhs.com
Web
www.arcscatering.com

Serveis / Servicios / Services
Arcs Càtering és una empresa d’alta gastronomia, amb estil propi, especialitzada en l’organització i
presentació de banquets i restauració per als moments especials, complet i personalitzat tant a domicili
com en llocs emblemàtics del Maresme, Barcelona i rodalies.
Per la seva versatilitat Arcs Càtering ofereix als seus clients qualsevol tipus de servei de restauració
adreçat a l’organització de celebracions privades i esdeveniments d’empresa.

BALADIA CÀTERING (Argentona)

Adreça / Dirección / Address
Passeig Baró de Viver, 56 – 08310 Argentona
Telèfon / Teléfono / Telephone
0034 93 797 40 08
E-mail
info@baladia.com
Web
www.canbaladia.com

Serveis / Servicios / Services
Servei integral de càtering per a grans celebracions d’empresa (lloguer de material, cambrers
professionals, equip de cuina especialitzat..).
Si és precís oferim ajut en la recerca de lloguer d’espai a Barcelona ciutat.
Especialitat en menjars banquets de cuina mediterrània amb productes de qualitat.

CATERING HEPBURN (Cabrera de Mar)

Adreça / Dirección / Adress
c/ Josep Domenech 10 – Cabrera de Mar
Telèfon / Teléfono / Telephone
0034 93 750 83 01
E-mail
catering@catering-hepburn.com
Web

www.catering-hepburn.com

Activitat / Actividad / Activity
Serveis de restauració a domicili (inclosos ambients exteriors)
Serveis de càtering per a rodatges de cine i publicitat

CÀTERING PA TORRAT (Mataró)

Adreça / Dirección / Address
c/ Torrent, 56 – 08302 Mataró
Telèfon / Teléfono / Telephone
0034 93 757 65 93 – 0034 627 92 96 37
E-mail
Web

Serveis / Servicios / Services
Coffee breaks, minis, pastes, sucs, entrepans, pica-pica

CÀTERING BOSCH (Pineda de Mar)

Adreça / Dirección / Address
C/ Antoni Doltra, 1 – 08397 Pineda de Mar
Telèfon / Teléfono / Telephone
0034 93 767 15 72
E-mail
catering@bosch-pineda.com
Web
www.bosch-pineda.com

Serveis / Servicios / Services
Bosch servei integral de càtering, dirigit tant a empreses com a organitzacions, som un equip
de professionals que treballem per a vostè, amb l’únic objectiu de centralitzar totes les
necessitats que requereix l’organització d’actes i tot tipus d’esdeveniments.
La nostra forma de treballar és única dins del sector ja que anem més enllà de les necessitats
purament gastronòmiques. Des d’una inauguració, unes jornades de portes obertes, o tant
senzill com poder fer un àpat dins de les instal·lacions de la seva empresa, són les nostres
especialitats.

LLEMO (Pineda de Mar)

Adreça / Dirección / Address
C/ Progrés, 52 – 08397 Pineda de Mar
Telèfon / Teléfono / Telephone
0034 93 767 14 04
E-mail
info@llemo.com
Web
www.llemo.com

Serveis / Servicios / Services
Llemo, Servicio de hosteleria ofereix servei de càtering

LOS EXTREMEÑOS (Pineda de Mar)

Adreça / Dirección / Address
Avinguda República Argentina, 2 – 08397 Pineda de
Mar
Telèfon / Teléfono / Telephone
0034 93 769 36 56
E-mail
mariajose@losextremenos.es
Web
www.losextremenos.es

Serveis / Servicios / Services
Los extremeños amb el seu servei de càtering, ofereix un nou i revolucionari concepte en la selecció,
organització i finalització de l'esdeveniment que necessiti el seu client.
El nostre lema és "LA QUALITAT ENS DISTINGEIX", fruit de llargs anys d'experiència treballant amb
productes de qualitat i diversitat. Los Extremeños els ajuda a seleccionar el menú a degustar i a
organitzar tot l'espai que envoltarà el seu moment de diversió. S'ajusten al lloc i al moment.

EL CRIOLLITO CÀTERING (Vilassar de Mar)

Adreça / Dirección / Address
c/ Casa de Camp, 67 – 08340 Vilassar de Mar
Telèfon / Teléfono / Telephone
0034 93 759 39 27
E-mail
elcriollito@elcriollito.com
Web
www.elcriollito.com

Serveis / Servicios / Services
Dins de les nostres especialitats està el famós “ASADO A LA CRUZ”, el qual les costelles de vedella es
passen entre 5 i 7 hores apropades a brases de gla. Amb tota la litúrgia i tradició que això comporta.
Fem també diferents àpats amb parrillades, de garrí, brotxetes, peix, empanades, i tot tipus d’estofats.
Tenim una gran experiència amb professionalitat contrastada, tant en fires com en àpats particulars

Catering Sauleda (Sant Cebrià de Vallalta)

Adreça / Dirección / Address
C/ Sot de les Vernedes nº20 (Polígon Ind.)
Sant Cebrià de Vallalta
Telèfon / Teléfono / Telephone
937630330
E-mail

sauleda@sauleda.cat
Web
www.sauleda.cat

FOTO

Activitat / Actividad / Activity
Sauleda Pastissers empresa dedicada a la pastisseria i al servei de càtering amb més de
46 anys d’experiència. Realitzem tot tipus de serveis com dinars, sopars de gala,
congressos, Esmorzars i tot allò que necessiteu.
Elaborem la major part del producte que oferim, cuidem la posta en escena i us oferim un
tracte proper i professional.

