
CUINA TRADICIONAL PER A CASAMENTS



Vilanovins de mena, l'equip de Coquo 
Càtering, està format per el que nosaltres 
considerem una gran família.

Dia rere dia , el nostre equip treballa per fer 
possible celebracions familiars i d'empresa 
amb un toc de proximitat.

Al capdavant de la cuina hi ha la Maribel 
Medina, la seva dedicació als fogons a fet de 
Coquo un petit referent de la cuina 
tradicional al Garraf.

Ara volem ajudar a famílies com la vostra a 
tindre una celebració única, personal amb 
una cuina tradicional i de proximitat. 
Aquesta mena de cuina de la qual gaudirà 
tothom sense excepció.

QUÍ SOM?



EL NOSTRE SECRET



La cuina tradicional als esdeveniments 
familiars.

Ens agrada innovar però també l'essència de 
la cuina de tota la vida , per això sempre 
treballem amb productes de proximitat , 
frescos i de temporada.

La nostra cuina sempre està acompanyada de 
l'influència mediterrània dels nostres orígens a 
Vilanova i la Geltrú.

CUINA 
TRADICIONAL, 
DE VERITAT



Elaborada amb molta estima , sempre in 
situ en cada esdeveniment.

Creiem en les celebracions personalitzades 
on tingueu sempre l'oportunitat de fer 
d'aquesta festa un dia únic

Aquests és el millor secret de Coquo: 
La nostra dedicació i afecte per la cuina 
tradicional



Ho posem tot a la vostra disposició perquè 
tot surti tal com ho havíeu pensat.

Menús flexibles capaços d’adaptar-se 
a les necessitats de l’ocasió i un servei 
de càtering integral perquè aquest dia 
es converteixi en el que sempre havíeu 
desitjat juntament amb els més estimats.

CASAMENTS

Ha arribat el vostre dia, un dels més 
importants de la vostra vida, tot ha 
d’estar a punt per a aquest moment tan 
especial i tant màgic i sabem que el 
banquet, és un element indispensable. 



ELEGÀNCIA

MENÚS FLEXIBLES I ADAPTATS

TRACTE PERSONALITZAT





HO CELEBREM JUNTS?



Carrer de la Masia d’en Frederic, 34,
08800 Vilanova i la Geltrú, Barcelona

info@coquocatering.cat

T: 938 165 924 | M: 630 055 245


