
Proposta Empreses



L'equip

Òscar Piedra

L'equip d'Ospi és un conjunt humà compromès en fer

sentir únic a cada comensal. L'experiència és l'aval del

nostre èxit"



Servei
d'esmorzar 2 mini entrepans

      Amb embotits artesanals

2 pastes dolces combinades

      Escollir entre farcit de crema, xocolata o sense farcir

Portem l'esmorzar diàriament o puntualment

a les vostres empreses. Consta de:

Suc de taronja natural 5,15 €/litre

4,10€/comensal

Cafès, llet, sucre i sticks 1,20€/comensal

El preu inclou servei d'entrega i recollida



Servei 
de menú diari

Entrant (a escollir entre 6)

Segon plat (a escollir entre 6)

Postre (a escollir entre 4) 

Pa 

8,00€ / comensal

El preu inclou servei d'entrega

Tots els menús es poden adaptar a intoleràncies i al·lèrgies

S'ofereix un servei diari de menús pels

treballadors. 

Aquest inclou:



Servei 
de pica-picaCoca de Folgueroles amb tomàquet

Virots de pernil de gla Guijuelo (Salamanca)

Variat de formatges i codonyat (D.O. Catalunya)

Llonganissa de Cal Rovira de Sagàs

Truita de patates

Sashimi de salmó fresc

Croquetes de pollastre

Hummus de cigrons

Fruita de postre

Ampolles d'aigua individuals

El preu inclou servei d'entrega i recollida

18,00€ / comensal

Per les vostres ocasions especials, preparem 

menús executius de pica-pica, que inclouen:



Lloguer de sales

Cóctel a peu dret

Oferim servei de lloguer de sales i espais a la

Masia Les Quingles (Calders), on podreu

gaudir de tranquilitat i exclusivitat per a les

vostres formacions, activitats, reunions i

àpats.

Lloguer de Sales 

Menú degustació

Preu segons menú

Preu segons menú

400,00€ /sala

- Wi-fi

- Projector

- Pantalla



Compromesos amb el planeta

Assumim el nostre compromís amb el medi ambient, servint els nostres menús en envasos
de fibra de canya de sucre, un material totalment compostable.



Confien en nosaltres



"La diferència està en el bon gust"

Treballem perquè us sentiu cuidats, i pugueu viure els vostres esdeveniments a mida,
 sense preocupar-vos en res més que estar amb els vostres.



Contacta'ns
oscar@restaurantospi.com

649 99 38 39 - Òscar

@masia_les_quingles

@ospi_restaurant


