
 

 

 

 

 

 

 
 

                          Per Picar 
 

 Sortit de formatges, melmelades i torradetes                     6,70€ L-F 
 Sortit de patés amb torradetes                                            6,70€ L-F   
 Sortit d’Ibèrics amb torradetes                                             8,50€ F  
 Cargols amb tomàquet i xoriç                                             4,95€ M-F 

 

Primers 
 

 Entremès de Nadal                                                              4,80€ FS-L-O-F 
 Amanida de pop amb vinagreta de la seva salsa              4,80€ P-S 
 Canelons de Nadal (3 u.)                                                     4,50€ L-F 
 Canelons de bolets i botifarra negra                                   4,80€ L-F 
 Escudella de pagès                                                                4,50€ A-F 
 Sopa de galets de Nadal                                                      4,50€ A-F 
 Carpaccio de peus de porc amb rúcula, alfàbrega i fruita seca   6,50€ FS-F 
 Carpaccio de gambes amb torradetes                                6’50€ C-F 

 

Segons 
 
 Pollastre de Nadal farcit   (5-6 racions)                                    25€ FS-S 
 Espatlla de corder al forn amb guarnició (2 racions)          24,00€ S 
 Ternasco                                                                                 12,00€ FS 
 Jarret de vedella amb rovellons                                             6,50€ FS-S 
 Rodó de vedella amb rovellons                                              6,80€ S 
 Moussaka de llonganissa, camagrocs i beixamel de ceps      6,80€ L-F-S 
 Fricandó de vedella amb bolets                                             6,90€ FS-F-S 
 Cassoleta de peix (Sípia, rap, escamarlà, gamba...)             12,00€ FS-C-M-P-F  
 Sípia a la marinera                                                                  8,50€ M-P-F 
 Llenguado farcit amb salsa de panses i pinyons                    6,50€ L-FS-C-P-A-O-F  
 Bacallà amb cloïsses, crema de peix de roca i cranc blau      8,50€ C-M-P-F 
 Salmó amb taronja caramel·litzada i ciboulette                    7,50€ P-S 

 
         (A partir del dia 27 no s’agafarà cap més encàrrec pel dia 31)           (Preus amb IVA inclòs) 
 

 
 

FS (Fruits Secs) – L (Làctics) – O (Ou)  C(Crustacis) M (Mol·luscs) P (Peix) A (Api) F (Farina de Blat) 
 S (Sulfits)  (Tots els plats poden contenir traces d’api, fruits secs i gluten) 

 
HORARI 
Dies: 24 i 31  Recollida de comandes de 17h a 19h ambdós botigues.  

                                             Dies: Els dies 20, 21, 27, 28 la botiga de Falset romandrà tancada. 
Dies: 25 de desembre i 1 de gener de 11h a 13h. (Les comandes de Falset del dia 25 i dia 1 es recolliran el dia abans) 
Dies: 26 de desembre recollida de comandes de 11h a 13h ambdós botigues. 
Dies: 22 i 29 de 10h a 15h ambdós botigues. 
 

En el moment de fer l’encàrrec s’abonarà un tant % del total 


