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 Passió pel producte. 
Valero és sinònim de 

qualitat. 

Valero Forn Tradicional és una empresa familiar fundada a l’any 1957. Des de llavors, el nostre objectiu ha sigut 
el mateix: treballar cada dia per oferir el millor producte. I els nostres referents, qualitat i servei.  Una acurada 
selecció de les millors matèries primeres, i una elaboració tradicional i artesanal, fa que els nostres clients, con-
tinuïn  confiant en nosaltres dia a dia. 
Fruit d’això, tots els nostres productes, només podien néixer amb la mateixa passió, la de la feina ben feta 
i el respecte per la tradició.



    

Un esdeveniment, és un dia especial, tant per a qui l’organitza, com per a qui hi assisteix. Res 
no pot fallar, és per això que el seu esdeveniment és per a nosaltres igual d’important que 
per a vostè.

Som forners i pastissers, la millor combinació per a l’èxit. Les propostes que us oferim són 
les varietats dels nostres millors productes tant dolços com salats. Tots els nostres productes 
están fets amb els millors ingredients realitzats al nostre obrador de forma artesanal. 
Valero Càtering està presentat en caixes i safates de la máxima elegancia i qualitat perquè 
puguin servir-se a taula amb un resultat espectacular. 

celebracions
càtering

   



Unitats safata: 36
Varietats:
 -Sobrassada
 -Caviar
 -Paté
 -Pernil
 -Gamba
 -Salmó

Canapès*
Unitats safata: 39
Varietats:
 -Sobrassada
 -Formatge
 -Anxova
 -Pernil
 -Gamba
 -Tonyina
 -Paté

Pasta Salada*

Càtering Salats

Unitats safata: 25
Varietats:
 -Salmó
 -Tonyina

Mini Sandvitxos 
Unitats safata: 12
Varietats:
 -Pernil
 -Formatge
 -Xoriç
 -Fuet
 

Barrufets Vinya 

-* Les comandes de safates de canapès i pasta salada han de ser d’un mínim de tres 
     safates i amb 48 hores d’antelació.

-Totes les varietats podràn variar segons la temporada. 

-És possible escollir entre diversos farcits per entrepans.  -Totes les safates es poden combinar amb dos varietats de producte, excepte les       
  safates de canapès,  pasta salada i pasta de full.

Els encàrrecs realitzats pel matí  es poden servir a 1ª hora del matí següent mentre que els encàrrecs realitzats per la tarda es serviran al migdia del dia següent



Unitats safata: 10
Varietats:
 -Pernil
 -Pernil dolç
 -Formatge
 -Fuet
 -Xoriç

Piules de Neu

Unitats safata: 18
Varietats:
 -Pernil
 -Pernil dolç
 -Formatge
 -Fuet
 -Xoriç

Micro Pans
Unitats safata: 12
Varietats:
 -Pernil
 -Formatge
 -Fuet
 -Xoriç

Croissanets Entrepà

Unitats safata: 12
Varietats:
 -Pernil
 -Formatge
 -Fuet
 -Xoriç

Brioixets

Els encàrrecs realitzats pel matí  es poden servir a 1ª hora del matí següent mentre que els encàrrecs realitzats per la tarda es serviran al migdia del dia següent



Unitats safata: 16
Varietats:
 -Bikini
 -Xistorra
 -Frankfurt
 -Dàtil/Bacó
 -Truita patata
 -Farcits diversos

Croissanets Salats
Unitats safata: 48
Varietats:
 -Tonyina
 -Bacó

Mini Quirche

Racions:  6
Varietats:
 -Tonyina
 -Salmó
 -Pernil

Pastissos Salats
Unitats safata: 36  aprox. 
Varietats:
 -Farcits diversos

 

Mini Chics Salats

Els farcits podran variar i les unitats variaran segons la mida de la peça. ( producte artesà )

Els farcits podran variar. ( producte artesà )

Els encàrrecs realitzats pel matí  es poden servir a 1ª hora del matí següent mentre que els encàrrecs realitzats per la tarda es serviran al migdia del dia següent



Unitats safata: 25 aprox.
Varietats:
 -Crema 
 -Xocolata
 

Mini Chics Dolços

Unitats safata: 16
Artesanitos

Càtering Dolços

Unitats safata: 16

 

Petit Bombó

Racions: 6
Varietats:
 -Vegetal
 -Tonyina
 -Bacon
 -Pernil dolç i Formatge

Croques

Les unitats variaran segons  la mida de la peça. ( producte artesà )

Els encàrrecs realitzats pel matí  es poden servir a 1ª hora del matí següent mentre que els encàrrecs realitzats per la tarda es serviran al migdia del dia següent



Unitats safata: 16

 

Artesanito / Bombó

Unitats safata: 16

 

Artesanito / 
Ensaïmadetes

Càtering Combinats

Unitats safata: 12
      
    

Ensaïmadetes
Unitats safata: 30
Varietats:
 -Kiwi
 -Gerds
 -Músic
 -Cabell
 -Pinya

Pasta de Full

Les varietats poden canviar segons la temporada.

Els encàrrecs realitzats pel matí  es poden servir a 1ª hora del matí següent mentre que els encàrrecs realitzats per la tarda es serviran al migdia del dia següent



    

Per acabar una celebració perfecta, el pastís perfecte. 
 
A Valero pot  confeccionar el seu pastís, a la seva mida. Pot escollir des de el pa de pessic, el 
farcit interior, l’acabat,… expliqui’ns com vols el seu pastís i nosaltres  ens encarreguem de 
la resta.
 
Els millors pastissos, els clàssics, pastissos personalitzats, diades,... tot pensat per a vostè.

celebracions
pastissos per encàrrec / pastisseria bàsica / pastissos amb foto

    





3
Escull
Acabat lateral
-Nata / Trufa
-Ametlla Picada
-”Granillo”Trufa

1
Escull el
Pa de Pessic
-Normal 
-Xocolata

2
Escull el
Farcit
-Nata
-Trufa
-Nata / Trufa

4
Escull 
Acabat superior
-Nata / Trufa
-Yema
-Viruta Xocolata

Escull
Farcit Adicional
-Nous
-Crocanti Xocolata

opcional

en només 4 passes !!!



Pastissos per encàrrec / Algunes propostes

Pastís de pa de pessic, farcit de nata-trufa, acabat superior 
de yema cremada i lateral de nata i ametlles.

Pastís de pa de pessic farcit de nata-trufa, acabat superior de nata 
amb virutes de xocolata i acabat lateral de nata i ametlles.

Pastís de pa de pessic de xocolata, amb farcit, acabat 
superior i lateral de nata i granet xocolata.

Pastís de pa de pessic farcit de nata-trufa, acabat superior 
de trufa i lateral de trufa.



Els pastissos de format

Racions:  6 o 10
Mousse de nata amb llimona, sabor 
lleugerament àcid i molt refrescant.

Mousse de llimona

Una capa de nata i un altre de trufa en 
mig de dos capes de pa de pessic. Part 
superior coberta de yema cremada 
decorada amb roses de nata i trufa 
alternes.

Decorat de Yema

Racions:  6 o 10
Excel.lent combinació de mousse de 
nata amb pinya, coco i licor de malibu. 
Sabor caribeny.

Mousse tropical

Una capa de nata entre dos de pa 
de pessic amb una lleugera capa de 
crema. Part superior coberta de yema 
cremada amb roses de nata.

Sant Marc

Pastissos 

-Els pastissos de format mig  ( de 6 a 10 racions ) seran rodons
-Els pastissos de format gran  ( a partir de 15 racions  ) seran quadrats
-L’únic pastís que pot ser encarregat i servit el mateix dia és el decorat de yema



endolça
els teus 

moments
Escull la teva 

instantànea preferida
i nosaltres la reproduïm 

en el teu  pastís

-Les fotos petites condicionaran la qualitat de la foto
-A partir de la segona foto el seu cost serà de 3,30 € per foto ( màxim 3 fotos )
-Qualsevol pastís es pot fer amb foto però l’acabat sempre serà amb nata



Els pastissos acompanyen els moments importants i per això li oferim la nostra rebosteria 
per a que aquests, siguin recordats amb el millor gust.

Els nostres pastissers elaboren tot tipus de pastissos i productes pastissers amb una sola 
fixació: que el resultat sigui excel·lent. El nostre equip, està encomanat per la mateixa passió, 
la feina ben feta i el millor producte. Amb aquesta premissa, només hi pot haver un resultat; 
excel·lent. 

postres



Especialitats

Pa de pessic de xocolata amb una fina 
capa  de melmelada de gerds al centre 
i recoberta d’ una deliciosa  xocolata 
negre.
Els laterals estan acabats amb
granet de xocolata negra. 
No necessita congelació, per això  és  
ideal per emportar allà on vulguis. 

Sacher
Dues capes de pa de pessic farcit de 
deliciosa crema i recobert de crema 
cremada. Els laterals estan acabats 
amb granet de xocolata negra. 
Ideal per emportar allà on vulguis.
Recomanem conservar-lo en lloc fresc . 
  

Pastís de Crema

Per acompanyar el cafè, te o 
simplement per que está deliciosa. 
De coco, trufes, borratxo i rovells de 
Sta. Teresa, etc. 

Rebosteria



Varietats:
 -Nata
 -Trufa
 -Nata -Trufa 
Pasta de full farcida de nata. 
Per això  és  ideal per emportar allà on 
vulguis. Necesita conservació en fred.

Tortell de Nata
 Varietats:
 -Nata
 -Nata -Yema
 -Trufa -Yema
Bescuit farcit de nata o xocolata, 
cobert amb una fina capa de yema 
cremada.

Braç Nata-Yema
 

Varietats:
 -Nata
 -Trufa
 -Crema

Per acabar amb un dinar perfecte, un 
postre perfecte. 

Croissanets,Brioxets
 i Lioneses amb:
Nata, Crema o Trufa
 



Acabat amb trossets de poma 
confitada. 

Bescuit de Poma

Farcit amb xocolata. 
Bescuit  de Xocolata

Acabat amb crema. 
Bescuit de Crema

Massa molt esponjosa i gustosa gràcies 
a  la proporció d’ous i llet. Acabat amb 
sucre. 

Bescuit

-No necessita conservació en fred
-Ideal per emportar allà on vulguis





TARIFA DE PREUS



TARIFES PREUS 2012

Canapès Safata 36 unit.    ................................................. 22,45 €
Pasta Salada Safata 39 unit.    ......................................... 22,45 €
Micro Sandwich Salmó Safata 25 unit.    .................... 17,35 €
Micro Sandwich Tonyina Safata 25 unit.    ................. 17,35 €
Barrufet Vinya Safata 12 unit.    ...................................... 17,35 €
Piules Safata 10 unit.    ...................................................... 17,35 €
Brioxets Bocata Safata 12 unit.    ................................... 17,35 €
Micro Pans 18 unit.    .......................................................... 17,35 €
Croissant Entrepà  Safata 12 unit.    .............................. 17,35 €
Croissant Safata 16 unit. farcits   ................................... 17,35 €
Micro Quirche Safata 48 unit.    ...................................... 16,50 €
Pastís Tonyina.    ...................................................................  30,56 €
Pastís Salmó.    ......................................................................  30,56 €
Pastís Pernil.    .......................................................................  30,56 €
Croca Bacon.    .....................................................................    6,20 €
Croca Pernil Dolç i Formatge.    .....................................    6,20 €
Croca Tonyina.    ..................................................................   6,20 €
Croca Vegetal.    ...................................................................   6,20 €
Mini Chics salats Safata 36 unit.   . ................................  11,20 €

Sant Marc/Decorat Yema
1 Porció. (encàrrec mín. 8 unit.) ...............................................  2,35 €
    6 Racions.  ...................................................................................    13,25 €
    10 Racions.  .................................................................................    23,50 €
    15 Racions. ..................................................................................    34,70 €
    20 Racions. . ................................................................................    45,90 €
    25 Racions. . ................................................................................    56,10 €
+ 25 Racions.  .................................................................................    23,50 € preu/Kg
Mousse Tropical/Llimona/Bombó/Crema Catalana/Maduixa/Whisky
1 Porció. (encàrrec mínim 8 unitats.) .....................................  2,75 €
      6 Racions.  .................................................................................     17,40 €
    10 Racions.  .................................................................................    24,50 €

Artesanitos Safata 16 unit.    .......................................................     9,20 €
Petit Bombó Safata 16 unit.    ..................................................... 9,20 €
Micro Chics Dolços Safata 25 unit.    ........................................ 9,20 €
Pasta Full Safata 30 unit.    ...........................................................   18,36 €
Ensaimadetes Safata 9 unit.    ..................................................... 7,15 €
Combinat Artesanitos /Bombó.    ............................................. 9,20 €
Combinat Artesanitos /Ensaïmadetes ....................................     9,20 €
Brioixets Nata Safata 12 unit. .....................................................   17,35 €
Croissanets Nata Safata 12 units.    ...........................................   17,35 €
Croissanets o Brioix farçit Kg.    ..................................................   23,00 €
Lioneses Safata 24 units.    ...........................................................   17,35 €
Biscuit Celebració kg.    .................................................................   15,50 €

Càtering Salats Càtering Dolços

Pastissos 



6 Racions.    ....................................................  13,25 €
10 Racions.    ..................................................  23,50 €
15 Racions.    ..................................................  34,70 €
20 Racions.    ..................................................  49,00 €
25 Racions.    ..................................................  61,20 €
+25 Racions.   .... ...........................................    23,50 € preu/Kg

Pastís dibuix o foto 10 Rac.    ..................  26,50 €
15 Racions.    .................................................  37,75 €
20 Racions.    .................................................  49,00 €
25 Racions.    .................................................  61,20 €
+25 Racions.   ...............................................    26,50 € preu/Kg

Vinya Barrufet 30 gr.    ................................ 0,38 cents.
Piula de neu 25 gr.    .................................... 0,33  cents.
Micro Pans.    .................................................. 0,37 cents. 

Sacher 6 Rac.    ..........................................................................      13,00 €
Sacher 10 Rac.    ........................................................................      23,00 €
Pastís de Crema 6 Rac.    ........................................................      13,25 €
Pastís de Crema 10 Rac.    ......................................................      23,50 €
Rebosteria Safata.    ................................................................. 10,20 €
Rebosteria.    ..............................................................................     34,65 € preu/Kg
Bescuit Normal (8-10 persones).    .....................................  8,00 €
Bescuit Poma (8-10 persones).     .......................................  8,00 €
Bescuit Crema (8-10 persones).    .......................................  8,00 €
Bescuit Xocolata (8-10 persones).    ..................................  8,00 €
Bescuit Celebració.    ...............................................................     15,00 € preu/kg
Lioneses Nata / Crema  / Trufa.   Safata 9 unit.  ................       7,15 €
Lioneses Nata / Crema  / Trufa.   ............................................     23,50 € preu/Kg
Croissanets Nata / Crema  / Trufa.   Safata 12 unit.     .....     17,00 €
Croissanets Nata / Crema  / Trufa.   ......................................     22,00 € preu/Kg
Brioxets Nata / Crema  / Trufa.   Safata 12 unit.  ...      .....     17,00 €
Brioxets Nata / Crema  / Trufa. ...............................................     22,00 € preu/Kg
Tortell Nata Gran.    ..................................................................     14,30 €
Tortell Trufa Gran.    .................................................................     17,35 €
Tortell Nata - Trufa Gran.    ....................................................     17,00 €
Tortell Crema  Gran.    .............................................................     17,00 €
Braç Nata Gran.    ......................................................................     13,25 €
Braç Nata - Yema Gran.    .......................................................     13,25 €
Braç Trufa - Yema Gran.    .......................................................     14,00 €
Braç Llimona Gran.    ...............................................................     13,25 €
Braç Maduixa Gran.    ..............................................................     13,25 €
Braç Whisky Gran.    .................................................................     13,25 €
Bracet Trufa - Yema.    .............................................................  2,35 €
Bracet Crema - Yema.    ..........................................................  2,35 €
Búlgars.    .....................................................................................  2,70 €
Dacars.    ......................................................................................  2,70 €

Postres

Pastissos fotogràfics

Pans d’encàrrec 
Confeccioni els entrepans vostè mateix ( encàrrec mínim de 25 unitats )

Pastissos personalitzats 

TARIFES PREUS 2012   


