Festes 2018
Nadal, Cap d’any i Reis
Plats per encàrrec

Croquetes:
Assortit de croquetes tradicional 6 unitats: 1 de pernil ibèric, 1 de pollastre
rostit, 1 de ceps, 1 de carn d’olla, 1 de tres formatges i 1 de bacallà amb
romesco …...... 5,50 € L G FS PM
Assortit de croquetes delicatessen 6 unitats: 1 de foie amb poma
caramel.litzada, 1 de gamba vermella a l’allet, 1 de formatge cabrales i anous, 1
de salmó fumat i mostassa antiga, 1 de ànec a la taronja i 1 de calamars
encebats amb la seva tinta ………. 5,50 € L G FS PM

Entrants:
Els nostres canelons de carn artesans …1,15 € unit. L G FS
Caneló XL d’espinacs ……. 1,90 € unitat L G FS
Amanida de pernil ibèric, foie micuit d’ànec, formatge parmesà, pinyons i vinagreta………. 10,50
€/unitat L FS
Amanida de gambes, sucedani de cranc, pinya i salsa rosa.......... 7,50 €/ració
L G PM

Segons plats
Carn:
Melós de vedella amb salsa de ceps………. 9,50 € ració L
Cuixa d’ànec a la taronja amb reducció de Pedro Ximénez, i peres caramel.litzades ………. 9,90 €
/unitat
Cuixa de cabrit rostida amb patates panadera (peces de 700 gr aprox)………. 24,50 €/unitat

Peix:
Llom de bacallà gratinat amb cebetes confitades i pinyons ………. 11,50 €/unitat L FS PM
Suquet de rap amb gambes pelades, i cloïses, amb picada de pinyons ………. 18,50 € /racio L FS PM

Vegà
Saltejat de verdures i bolets amb quinoa, tomàquet sec i anous ………. 5,60 €/racio V FS
Fricandó vegà de seitan amb bolets i castanyes ………. 12,50 € /ració V FS G

Postres:
Vasos:
Tiramisú. Mousse de formatge mascarpone, pa de pessic savoiardi amb licor de cafè………. 2,90 € L G
FS
Formatge macarpone i gerds. Mousse de formatge mascarpone, pa de pessic savoiardi gerd
Tayberry………. 2,90 € L G FS
Stracciatella de mango. Chocolata extrem fruita amb trocets de brownie………. 2,90 € L G FS
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Tropical. Vas de guayaba i papaia amb trocets de pinya………. 2,90 € L G FS
Tres xocolates.………. 2,90 € L G FS

V: Vegà
L: Conté làctic
G: Conté gluten
FS: Conté fruits secs
PM: Conté peix o marisc.
Si teniu alguna alèrgia us aconsellem que ho comenteu al nostre personal.

Descomptes:
10% de dte per les comandes realitzades abans del dia 10/12
5% de dte per les comandes realitzades abans del dia 17/12
Horari festes:
24 de desembre obert de 9 a 16h
31 de desembre obert de 9 a 18h
5 i 6 de gener obert de 9 a 16 h
TANCAT: 25 i 26 de desembre i 1 de gener
La resta de dies obert cada dia, com sempre de 9 a 16h.

ELS FOGONS DE L’ANOIA S.L.
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