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X a r c u t e r s

                      Primers:

Brou   ( 1 litre  aprox. ). (3303)

Carn d’olla (de 1 a 2 racions). (3498) 

Canalons de carn   6u. (3311)

Canalons de carn 20u. (3306)

Canalons d’espinacs   6u. (3305)

Canalons d’espinacs 20u. (3307)

Canalons de peix i marisc 2u. (3341)

Canalons de peix i marisc 6u. (3342)

Canalons confit i foie d’ànec 2u. (3331)

Canalons confit i foie d’ànec 6u. (3332)

Canalons de verdures i ceps 2u. (3476)

Canalons de verdures i ceps 6u. (3493)

Lasanya carn ó carn i espinacs. (3310)

Lassanya verdura i bolets. (3315)

4,95 €/u

6,08 €/u

10,20 €/u

34,00 €/u

9,66 €/u

32,25 €/u

6,96 €/u

19,64 €/u

8,25 €/u

23,75 €/u

6,96 €/u

19,64 €/u

19,45 €/kg

18,85 €/kg
Rev 06/12/2019

                          Segons:

Quart de garrí de Segovia al forn
    a baixa temperatura. (3430)

Confit d’ànec amb raïm i moscatell. (3477)

Llom farcit amb fruites i pinyons a la                                 
reducció de Pedro Ximenez. (3433)

Rostbeef de vedella. (3413)

Corona porc fruits secs (8/10 rac). (3431) 

Espatlla porc  a la catalana (10/12rac) 
   amb prunes, orellanes, pinyons 
   i salsitxes. (3410) 

Pollastre  pagès  al forn a la catalana
    amb prunes, orellanes, pinyons
   i salsitxes. (3426)

Cuixetes de pollastre amb prunes i 
   pìnyons. (3417)

Espatlla de xai al forn. (3405)

Cuixa cabrit al forn. (3441)

Vedella amb bolets. (3406)

Bacallà amb sanfaina (2 talls). (3475) 

Bacallà amb sanfaina 1 Kg (5 talls). (3607)

                      Entrants:

Croquetes coctel (pernil o pollastre). (3457)

  Croquetes (Pernil, poll, espinacs, 
   bacallà, tonyina, bolets). (3416)

Mini-quiches, 8 units (Poll-verdures, 
pernil-formatge, espinacs-formatge). (3619)

Coca Verdures-formatge cabra (2 rac). (3474)

Empanada tonyina safata (9 - 12 rac). (8118)

Canapé-tartaleta variats. (8120)  

39,80 €/u

8,70 €/u

27,45 €/kg

42,00 €/kg

110,00 €/u

98,50 €u

88,45 €/u

4,25 €/u

39,80 €/u

23,50 €/u

28,45 €/kg

13,95 €/u

39,40 €/u

19,75 €/Kg

18,25 €/Kg

6,95 €/saf

 7,50 €/u

55,00 €/Kg

(Davanter 1,200 Kg aprox.  /  Darrer 0,800 Kg aprox).


