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Tasta’m i bon profit neix l’any 1997 i passa a 

formar part del grup 7 i TRIA el juny del 2010 amb 

la voluntat d’oferir un ampli ventall de serveis 

de restauració, generant una fructífera línia de 

sinèrgies en diferents àmbits de la restauració.

Des de Tasta’m i bon profit entenem la cunia com 

una eina que ens permet gaudir el sentit del gust i 

el bon menjar. Experimentar amb les textures, les 

olors, els colors i els gustos. Alimentar-nos seguint 

la pauta mediterrània tan nostra.

Una cuina de qualitat... sana, 
variada, amb productes de 
proximitat i ecològics. Treballant 
amb proveïdors la finalitat dels 
quals és la integració sociolaboral.

Una atenció propera i sensible, 
tenint en compte la persona com a 
protagonista d’aquesta experiència 
gustativa.

Un servei eficaç, creatiu i 
innovador, estant al dia de les 
darreres novetats gastronòmiques 
per millorar el nostre servei i 
optimitzar al màxim tots els recursos.

Un equip de professionals que 
s’identifiquen amb el projecte i en 
formen part activa.

L’alimentació és una funció vital i al mateix temps 

una funció social i cultural essencial, i és per això 

que des de Tasta’m i bon profit apostem per:
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desenvolupament del 
sentit del gust i del 

bon menjar
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La cuina per a col·lectivitats ens permet 
entendre l’acte de menjar no només com 
una necessitat biològica sinó social, tot 
afavorint un correcte desenvolupament de les 
persones i convertint el fet de seure a taula 
per compartir, com un factor d’enriquiment 
personal i col·lectiu.

Serveis per a 
col·lectivitats

Centres educatius

Centres de treball

Centres residencials

Centres hospitalaris
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compartir el bo
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Per a tots aquells moments de la vida per 
compartir, t’oferim el nostre servei de càtering 
per qualsevol tipus de celebració familiar o 
d’empresa. Tasta’m ofereix una àmplia gama 
de menús pensats per fer d’aquelles dates 
especials quelcom de diferent. Una oferta de 
menús rica i variada, amb una presentació 
original i atractiva, per tal d’acompanyar els 
nostres moments més inoblidables.

Serveis per a 
esdeveniments

Serveis per a casaments 

Banquets de celebració

Esdeveniments corporatius 

Àpats de Treball

Aperitius

Brunch

Coffee Break

Pícnic Gourmet

C/ Isaac Peral, 23
08740 - Sant Andreu de la Barca , Barcelona
info@alianzatravi.com • Tel. 93 653 50 10

www.alianzatravi.com
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celebrem la vida



• FRED INDUSTRIAL
• AIRE ACONDICIONAT

Sol.Tec Penedès S.L. - Avda. Generalitat 4 - 43720 L'Arboç - Tarragona
977167210 • 977167209 • soltecpenedes@soltecpenedes.com

VENDA I REPARACIÓ DE MAQUINÀRIA D’HOSTELERIA
Porcí

Polígon Can panyella. Camí de Can Valls, 24
Tel. +34 93 779 24 50. Fax +34 93 779 24 03
08790 Gelida Barcelona 

Sala d’especejament - fabricació
d’elaborats i embotits

Especialistes càrnics en FOODSERVICE

Boví

Oví Aviram

Tasta’m...
i bon prof  it

info@tastamibonprofit.cat

www.tastamibonprofit.cat

93 682 10 43

Carrer Pompeu Fabra, 29
P. I. Can Illa
08530 La Garriga, Barcelona
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