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càtering = felicitat

No et preocupis,

(Don’t Worry)

Nosaltres aportem la professiona-

litat, el saber fer, la metodologia 

i la capacitat creativa que ens ca-

racteritza. Mentrestant, compar-

tim amb tu la passió i tu vius ple-

nament la teva il·lusió.

sigues feliç

(Be Catering)

Perquè, per a nosaltres, catering 

és sinònim de felicitat. I ja que la 

felicitat és un camí i no un lloc, 

t’involucrem perquè, al ritme del 

xiulet de la cançó de Bobby Mc 

Ferry, visquis tot el procés com 

un dels moments més feliços de la 

teva vida.





Coneix-nos

PASSIÓ
Vibrem. Ens apassionem amb el nostre treball. No ho entenem 
d’una altra manera.
SENZILLESA
Així aconseguim que cada esdeveniment tingui un toc diferent, 
resultat del diàleg, l’esforç i la creativitat aplicada amb laboriosi-
tat fins a aconseguir que el resultat flueixi perfectament natural.
DISTINCIÓ
El resultat és un record inesborrable i entranyable associat a 
cada experiència SAROVA CATERING.

Projecte SAROVA

Som el David Salses, la Viky 
Valls i la Cristina Rojas. Amics, 
professionals del sector de 
l’Hostaleria, apassionats per 
les experiències gastronòmi-
ques i emprenedors del pro-
jecte SAROVA CATERING. 



La proposta SAROVA

Creativitat, senzillesa, dedicació i sensibilitat són els ingredients 
principals que fan única cada proposta de SAROVA CATERING. 
La part gastronòmica es a les mans de les nostres xefs, Viky i 
Cristina, que, gràcies a la seva connexió especial, ens proposen el 
millor d’elles mateixes en forma de plats recognoscibles i excep-
cionals. Mentrestant, David, és el nexe amb el client i s’encarrega 
d’acompanyar-lo durant tot el procés creatiu, gestionant la pro-
posta a mida de les seves il·lusions. Oferim creativitat personalit-
zada, una acurada proposta gastronòmica i una rigorosa planifi-
cació, organització i execució per garantir l’èxit de l’esdeveniment. 
Això ens converteix, senzillament, en un catering excel·lent.



Better Together

Ser o Estar ... Aquesta no és exactament la qüestió, 
però se li acosta molt. Quan necessites oferir producte 
gastronòmic de qualitat en un moment en el que el ve-
ritablement important és el motiu de la reunió, millor 
comptar amb algú preparat i capaç.

Càtering a domicili

Nosaltres sabem fins on 
ens correspon SER i a 
partir de on hem d’ESTAR 
sense aparèixer. Per això, 
molt millor si ho fem 
junts.



 Coffee Break• 
 Aperitius• 
 Menjars• 
 Lunch• 
 Cocktails• 
 Food Packs• 

 MENJARS o • 
   REUNIONS FAMILIARS
 REUNIONS DE TREBALL• 
 CONSELLS DIRECTIUS• 
 MEETINGS• 
 FORMACIÓ• 
 ACTES COMERCIALS• 
 INAUGURACIONS• 
 TROBADES AMB AMICS• 
 CONFERÈNCIES• 

productes: per:



Telling Stories

La joia de la corona. Esde-
veniments únics que cons-
titueixen una oportunitat 
per explicar una història.

Producte orientat cele-
bracions familiars, es-
deveniments particu-
lars, institucionals o 
d’empresa. Requereix un 
període de planificació 
personalitzada i trans-
cendeix l’àmbit del càte-
ring per entrar al terreny 
de l’esdeveniment.

Esdeveniments personalitzats 
al 100%



 Metodologia adaptada • 
   per a tot el procés.
 Àmplia selecció • 

   d’ubicacions singulars
 Equip humà de servei• 
 Mobiliari• 
 Coberteria• 
 Escenografia• 
 Decoració• 
 Entreteniment• 
 Serveis complementaris• 

 BANQUETS• 
   DE CELEBRACIÓ:

 Bodes• 
 Comunions• 
 Batejos• 
 Aniversaris• 
 Festes familiars• 

 DINARS o SOPARS DE GALA• 
 LLIURAMENTS DE PREMIS• 
 CERIMÒNIES• 

   INSTITUCIONALS
 ESDEVENIMENTS• 

productes: per:



La vida ofereix petits instants que ens obren a belles 
experiències per la seva aparent senzillesa i el plaer na-
tural que ens provoquen. Són aquests moments dolços 
per al record...

Col·lecció d’elaboració pròpia i personalitzada de cakes, 
cupcakes, cookies, petit fours i tota varietat de dolços. 
Ideal per a festes, aniversaris i regals.

Sweet Sarova

Dolços i més dolços!



 CAKES• 
 CUPCAKES• 
 COOKIES• 
 PETIT FOURS• 
 DOLÇOS• 
 POSTRES• 

 FESTES ANIVERSARI• 
 FESTES INFANTILS• 
 REGALS PERSONALITZATS• 
 MOMENTS DOLÇOS• 

productes: per:



galeria





Segueix-nos

C/ Martí, 139 Baixos
Barcelona 08024 España

Telèfon: +34 93 284 80 94

www.sarovacatering.com | info@sarovacatering.com
www.facebook.com/pages/Sarova-Catering/126040627687
www.twitter.com/SarovaCatering
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