CARN I AVIRAM

VEDELLA, PORC, XAI I CABRIT
Vedella
Vedella Angus
Vedella Black Angus
Xai
Cabrit
Porc ral
Porc ibèric
Ossos

AVIRAM / AUS DE CORRAL
Conill
Pollastre extra
Pollastre Picantó —per encàrrec
Guatlla —per encàrrec
Perdiu —per encàrrec
Capó —per encàrrec
Pava
Pava negra de pagès —per encàrrec
Ànec —per encàrrec
Pularda —per encàrrec
Gallina
Ous de pagès

PRODUCTES ECOLÒGICS
Vedella Black Angus —Nebraska
Pollastre de pagès —Raça del Penedès
Ous ecològics

Comandes per WhatsApp

ELABORATS

Botifarra amb:
bolets
poma
alls tendres
panses i pinyons
escalivada
Xoriço crioll
Salsitxes
amb pebre
sense pebre
del país
de porc
de pollastre
Mandonguilles
Pilota —temporada d'hivern
Pintxos de:
xai
porc
pava
pollastre
conill
Per fer al wok:
pollastre
porc
xai
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ELABORATS

HAMBURGUESES
De vedella amb:
all i julivert
Rochefort
verdures
Cafè Paris
sal i pebre
foie
ceba, formatge
De vedella i porc amb:
pesto o ceba i
parmesà
Cerdanya —
botifarra negra i
cansalada
Fongui i tòfona
Gorgonzola
bacó
panses i pinyons
pernil dolç i
formatge
sobrassada i
formatge
espinacs

De pollastre amb:
ceba i bolets
sal i pebre
formatge de
cabra i ceba
Mediterrània —
amb verdures
formatge
Cheddar
espinacs.
De pava amb:
sal i pebre
poma
formatge
De xai amb:
espècies
morunes
poma
De conill amb:
sal i pebre
ceba sofregida
ceba sofregida i
bolets

Veganes de:
bolets
espinacs
escalivada
l'hort —pasta de cigrons, pastanaga i carbassó
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ELABORATS
CROQUETES de:
bacallà
espinacs
carxofa
pollastre
pernil
xistorra
bolets
formatge
calamarsets
albergínia i cabra
gamba vermella
Gorgonzola i nous
poma i foie
trinxat
sobrassada, brie i mel
sense gluten i sense lactosa:
de pollastre
de pernil
de pernil ibèric
de ceps
de foie i gominola de poma
de rostit
vegana —pèsols, carabassó, ceba, pastanaga,
bolets i espinacs
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ELABORATS

CANELONS DE:
carn
brandada de bacallà
espinacs
bolets
vedella, foie i bolets
rap i marisc
llamàntol i ceps
maxi caneló de magret amb ceba caramelitzada
sense gluten i sense lactosa
de carn
de peix i marisc
de verdures

LASSANYA
de carn i xampinyons
de verdures
d'alberínies farcides
sense gluten i sense lactosa
de carn
de verdures

PIZZES —mida gran i individual
pernil dolç i formatge
pernil salat i emmental
Quatre formatges
sobrassada i brie
de verdures
de tonyina
de fumats
carabassa i nous
bacon i xampinyons
mortadel·la trufada i fongui
sense gluten
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ELABORATS
ARREBOSSATS
Llibrets de porc
pernil dolç i formatge
tres formatges
carabassó, ceba i parmesà
brie i pernil
sobrassada i formatge
Llibrets de pollastre amb formatge
Delícies de pollastre —nuggets
Pit de pollastre
Cabrit arrebossat
Cachopo de vedella amb pernil salat i formatge
Bacallà
Bacallà amb verdures
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PERNIL I EMBOTIT

PERNIL
Paletes i pernil ibèric Señorío de Montanera —
D.O. Dehesa de Extremadura
Espatlla Duroc
Pernil del país

EMBOTIT CURAT
Llonganissa
Fuet i Espetec
Xoriço
Cansalada amb pebre
Llom curat, ibèric
Pernil d'ànec
Sobrassada de Mallorca
Bacó
Cecina
Pastrami

EMBOTIT CUIT
Botifarra d'ou —per temporada
Botifarra negra i blanca
Pernil dolç
Gall d'indi
Bisbe blanc i negre
Frànkfurt
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FORMATGES,

PATÉS I

FOIES
FORMATGES nacionals i internacionals
de vaca
d'ovella
de cabra
baixos en greix
frescs
Blaus
d'afinador
ratllats
sense lactosa
ecològics

PATÉS I FOIES
Foie d'ànec mi cuit —elaboració pròpia
Foie amb Pedro Ximénez otrompetes de la mort
Patés variats d'ànec i oca
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MENJAR PREPARAT
CRESTES
Sobrassada i formatge
Ceba i formatge
Pernil dolç i formatge
Turca
Cheeseburguer
Vedella picant
Pollastre
Pollastre al curri
Pollastre picant
Botifarra negra
Tonyina
Espinacs
Formatge de cabra i tomàquet
Quatre formatges
Humita —carabassa
Alfàbrega i formatge

BURRITOS
Pollastre a la barbacoa
Pollastre i iogurt
Vedella
Vedella i formatge de cabra
Polled —porc
Vegà
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MENJAR PREPARAT

DIÀRIAMENT
Brou
Escudella barrejada i carn d'olla amb cigrons—els
divendres d'hivern
Crema de verdures, de carbassó i carbassa
Crema Detox
Canelons
Canelons d'estiu —primavera i estiu
Gaspatxo —primavera i estiu
Ensalada russa —els divendres
Amanides variades:
d'arròs
de patata
de pasta amb formatge Feta, amb salmó
fumat o amb carxofa i mozzarella
Bròcoli amb xampinyons i pernil
Albergínies farcides
Wok amb espècies i verdures —xai, vedella,
pollastre o porc
Mongeta verda amb pernil i tomàquet o bacó i all
Llenties estofades —tardor i hivern
Macarrons a la bolonyesa
Fideuà —els dimarts
Paella —els dijous
Cargols a la Gormanda
Cargols amb salsa —els divendres
Pollastre a la catalana
Rodó de pollastre farcit de fruits secs
Rodó de pollastre farcit de pernil dolç i formatge
Fricandó de vedella
Caldereta de xai amb poma
Rodó de xai farcit de pernil ibèric, all i julivert
Rodó de xai amb poma
Bacallà a la llauna
Bacallà amb samfaina
Bacallà amb panses, ametlles i pinyons
Pasta amb Heura —plat vegà
Arròs amb Heura —plat vegà
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MENJAR PREPARAT
PER ENCÀRREC
PLATS DE CARN
Peus de porc amb salsa
Galtes de porc al forn
Rellom —solomillo— amb bacó
Garrí al forn
Espatlla de porc al forn
Rodó de vedella amb tòfona
Rodó de vedella amb bolets
Roast beef
Fricandó de vedella
Rodó de xai amb poma
Rodó de xai amb pernil ibèric, all i julivert
Espatlla de xai al forn amb guarnició
Cabrit al forn
Cuixetes de cabrit al forn
Espatlles de cabrit al forn
Conill al forn
Conill amb bolets
Conill a l'allet
Rodó de pollastre
amb pernil dolç i formatge
amb bacó i formatge
amb fruits secs
amb bacó i bolets
amb bolets
amb ceba i foie
amb pebrot
amb olives i ou dur
Aletes de pollastre
Pollastre a la catalana
Pollastre amb gambes
Pava negra al forn
Capó farcit amb os
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MENJAR PREPARAT
PER ENCÀRREC
PLATS DE PEIX
Bacallà amb cigrons i ou dur
Bacallà a la llauna
Bacallà amb panses i ametlles i pinyons
Bacallà a la mussolina d'alls tendres
Bacallà amb samfaina
Popets amb ceba
Calamars farcits
Cuetes de rap amb gambes
Salmó a la taronja
Lluç amb salsa verda
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REBOST

Conserves gurmet
Olives a granel
Selecció de fumats
Pastes italianes, bio, integrals i sense gluten
Arrossos
Torrades de pa, bastons de pa especial amb oli
d'oliva, pa mitjà i mini burguer, pa de panses, pa
bufat, mini xapata de panses i nous.
Xips de verdures amb oli d'oliva
Vins i caves —DO Ribera de Duero, DO Rioja, DO
Ribeiro, DO Penedès
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ESDEVENIMENTS I
ESPECIALS

SAFATES I ASSORTIMENTS—per encàrrec
Safates d'embotits
Safates de formatges
Safates de patés
Assortiment de crestes
Assortiment de croquetes
Assortiment de truites
Assortiment de canapès

PER NADAL
Paneres i lots de Nadal
Menjars preparats especials
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