
CUINA TRADICIONAL PER A 
BATEIGS, COMUNIONS I ANIVERSARIS



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



A Coquo t’oferim tota l’ajuda per a la teva 
comoditat: comunions, bateigs, reunions 
familiars, aniversaris, noces d’ors…

Ens adaptem a les teves necessitats, posem 
a la teva disposició des del menjar, fins
 al servei complet amb equip de càtering. 
No t’hauràs de preocupar de res! Digues 
el que vols i nosaltres ens hi posem!

BATEIGS, COMUNIONS
I ANIVERSARIS

Necessites ajuda per organitzar un afer 
privat? Vols muntar un esdeveniment i no 
saps massa bé per on començar? Dubtes 
amb el càtering, el lloc, el personal amb 
qui treballar…? No et preocupis més! 



CELEBRACIONS PRIVADES

MENJAR PER EMPORTAR

POSSIBILITAT DE 
CATERING COMPLET





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


