
 

 

 

 PROPOSTES PER CELEBRACIONS. Mínim 5 racions per plat. 
 
ENTRANTS: 
- Fideuà de peix amb alioli. 5 € (també pot ser de bolets i espàrrecs)  
- Tallarines xineses, amb verduretes i salsa agredolça. 6,60 €/ració 
- Cocktail de gambes. 7€/ració 
- Canelons de carn artesans. 3,90 €/ració 
- Amanides. 4 €/ració (consultar varietat) 
- Assortit de croquetes (6 unitats) tradicional o delicatessen: 5,50€ 
- Pastís de pa de motlle amb salmó fumat i alvocat. 32,50 €/unitat (8 racions aprox.) 
- Quinoa amb bròquil, tomàquet sec, anous i sèsam. 4,60 €/ració 
- Sushi burrito o wraps de pollastre: 3.90 €/ració 
- Quiche lorraine 1,95 €/unit- Mínim 10 unitats 
 
SEGONS PLATS de carn  
- Mar i muntanya. Pernilets de pollastre i gambes llagostineres guisat amb una salsa de 
bolets i bacon. Preu ració: 8,60 € Mínim 10 racions. 
- Fricandó de vedella amb bolets. Preu ració: 8,60  €  
- Melós de vedella amb salsa de ceps. Preu ració: 9,90 €  
- Rodó de porc rostit amb peres caramel·litzades. Preu ració: 4,50 € Mínim 10 racions. 
- Cuixa de pollastre desossada i farcida de fruits secs. Preu ració: 8,60 € Mínim 10 racions. 
- Ànec a la taronja i reducció de Pedro Ximenez. Preu ració: 9,90 €  
- Calamars farcits de carn amb olives: Preu ració: 9.90 €  
- Calamars farcits amb bolets: Preu ració: 9.9 € Mínim 10 racions. 
- Calamars farcits amb gambes: Preu ració: 9,90 € Mínim 10 racions. 
- Cuixa de cabrit al forn amb patates: Preu ració/cuixa: 26,50 €  
 
SEGONS PLATS de peix. 
- Sipia a la planxa. Preu ració: 8,90 € 
- Llom de bacallà amb sanfaina. Preu ració: 11.50 € 
- Sarsuela de rap (cua) amb gamba llagostinera i cloïses: Preu ració 8,60 € Mínim 10 
racions. 
- Llom de bacallà gratinat a la mouselina d’all amb mel. Preu ració: 11,50 € 
- Salmó fresc Noruega a la planxa amb verduretes i salsa de soja agredolça: Preu ració. 
8,90€ 
 
Si es desitja, es servirà en caixes tèrmiques (sota fiança de 30€ que serà tornada amb la 
devolució de tot el material) que conserven l’escalfor 2-3 hores (o més)  
Transport: 6 € a Igualada, fora del municipi 1€ per km  
*Comanda en ferm mínim 15 dies abans de la data, pressupost vàlid per els propers 30 dies.   

 
Descompte de 5% per grups de 20 a 50 persones.  
Descompte de 10% per grups de 50 a 100 persones  


