
 
 

Gràcies per col·laborar en el procés formatiu dels alumnes 

 

IES GUILLEM COLOM CASASNOVAS 

RESTAURANT “BEN BERENAT” 

20 octubre de 10:30 a 12:30 hores 

Variats, tapes,pinxos, dolços i altres llepolies. 

 

Frit mallorquí 

Pop a la gallega amb un toc fumat 

Croquetes de salmó 

Tarta tatin 

Vitrina dolça  

Begudes 

Cafè 

Pa casolà 

Bon ambient  

...... 

Us-hi esperam! 

 

 



 
 

Gràcies per col·laborar en el procés formatiu dels alumnes 

 

. 

IES GUILLEM COLOM CASASNOVAS 

RESTAURANT “BEN BERENAT” 

27 octubre de 10:30 a 12:30 hores 

Variats, tapes,pinxos, dolços i altres llepolies. 

Lasagna britànica 

Pastís de frankfurt 

Spaguettis Eje 

Pollastre strogonoff 

Broquetes de salmó 

Pastisets amb crema de moka 

Vitrina dolça  

Begudes 

Cafè 

Pa casolà 

Bon ambient  

...... 

Us-hi esperam! 



 
 

Gràcies per col·laborar en el procés formatiu dels alumnes 

 

 

IES GUILLEM COLOM CASASNOVAS 

RESTAURANT “BEN BERENAT” 

3 novembre  de 10:30 a 12:30 hores 

Variats, tapes,pinxos, dolços i altres llepolies. 

Dim sun de verdures 

Nems de gambes i mango 

Yakitory de porc 

Tortitas farcides 

Vitrina dolça  

Begudes 

Cafè 

Pa casolà 

Bon ambient  

...... 

Us-hi esperam! 

 

 



 
 

Gràcies per col·laborar en el procés formatiu dels alumnes 

 

IES GUILLEM COLOM CASASNOVAS 

RESTAURANT “BEN BERENAT” 

10 novembre  de 10:30 a 12:30 hores 

Variats, tapes,pinxos, dolços i altres llepolies. 

Gambes a l’allet amb salsa americana 

Pollastre 3 salses 

Pop a la gallega 

Calamars a l’andalusa 

Pebre/ou/guàtllera 

Gambes amb pasta katafi 

Vitrina dolça  

Begudes 

Cafè 

Pa casolà 

Bon ambient  

...... 

Us-hi esperam! 

 

 



 
 

Gràcies per col·laborar en el procés formatiu dels alumnes 

 

IES GUILLEM COLOM CASASNOVAS 

RESTAURANT “BEN BERENAT” 

17 novembre  de 10:30 a 12:30 hores 

Variats, tapes,pinxos, dolços i altres llepolies. 

Gambes a l’allet amb salsa americana 

Calamars amb sobrassada de porc negre. 

Torrades amb mozarella 

Croquetes de sobrassada 

Saltejat de gambes i calamars 

Vitrina dolça  

Begudes 

Cafè 

Pa casolà 

Bon ambient  

...... 

Us-hi esperam! 

 

 

 



 
 

Gràcies per col·laborar en el procés formatiu dels alumnes 

 

IES GUILLEM COLOM CASASNOVAS 

RESTAURANT “BEN BERENAT” 

24 novembre  de 10:30 a 12:30 hores 

Variats, tapes,pinxos, dolços i altres llepolies. 

Ous amb beixamel 

Amanida tèbia de patata 

Pastís d’arròs integral  

Hamburgueses de tofu 

Flam de taronja 

Gelatina de iogurt i mango 

Vitrina dolça  

Begudes 

Cafè 

Pa casolà 

Bon ambient  

...... 

Us-hi esperam! 

 



 
 

Gràcies per col·laborar en el procés formatiu dels alumnes 

 

IES GUILLEM COLOM CASASNOVAS 

RESTAURANT “BEN BERENAT” 

1 desembre   de 10:30 a 12:30 hores 

Variats, tapes,pinxos, dolços i altres llepolies. 

Pinxos mariners amb figues confitades 

Mini torrades amb bacallà 

Porc agredolç 

Patates braves amb sobrassada i all-i-oli 

Mini hamburgueses 

vitrina dolça  

Begudes 

Cafè 

Pa casolà 

Bon ambient  

...... 

Us-hi esperam! 

 

 


