Festes de Nadal
2021
Plats per encàrrec

Entrants:
• 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
pollastre, bacon i formatge 6 €

• Assortit de croquetes delicatessen 6 unitats: 1 de foie amb poma
caramel.litzada, 1 de gamba vermella, 1 de formatge cabrales i nous, 1 de
salmó fumat i mostassa antiga, 1 de sobrassa ibèrica, mel i formatge i 1 de
calamars encebats amb la seva tinta . 6 €

• Els nostres canelons de rostit de carn artesans .1,35 € unit
• Tartar de salmó amb mango i poma. Envàs de vidre. 9.9 €/unitat

• Escudella amb galets de Nadal. 5,50 €/ració
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• Trio de Crestes veganes, de xampinyons, de soja texturitzada i verduretes
i de bledes amb llavors de carbassa amb amanida de bulgur: 7,80. €/ració

• Escudella vegana amb miso i alga Kombu: 6,50 €/ració

Segons plats
• Melós de vedella amb salsa de ceps. 10.60 € ració

• Cuixa d’ànec amb salsa de Pedro Ximénez . 10.60 € /unitat

• Rodonet de pollastre farcit amb dátil i bacon: 6.50 €/unitat
• Xai rostit i desossat amb mermeladada de tomàquet casolana i amb
parmentier de patata: 10.60 €/unitat
• Llom de bacallà gratinat amb allioli de poma:10.60 €/unitat

• Filet de llobarro amb salsa de tòfona: 6.50 €/unitat

4

• Sarsuela de rap i lluç amb gambes, i cloïses 19.50 € /racio

• Fricandó vegà de seitán amb trompetes. 10,60 €/ració

Postres, casolans elaborats per nosaltres, envàs de vidre:
•
•
•
•

Tiramisú bescuit de cacao amb cremós de mascarpone i cafè : 4,65 €
Cheescake amb coulis de fruits vermells: 4,65 €
Opera, intens de xocolata, café i turró: 4,65 €
Fraisier. Cremós de pistatxo i coco amb fruits vermells i xocolata negra:
4,65 € Unit
• Lemon Pie. Pastís refrescant de llimona, alfàbrega i cruixent de xocolata
blanca. 4,65 €

: Conté gluten
Si teniu alguna alèrgia us aconsellem que ho comenteu al nostre
personal.

Per fer ENCÀRRECS és imprescindible deixar: Nom, cognom i telèfon
mòvil. Per comandes superiors a 100 € cal pagar el 50% a compte. Us
aconsellem fer les comandes amb 15 dies d’anticipació, més tard no
garantim la disponibilitat de tots els plats.

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
Plaça Catalunya, 2 (Estació Vella)
08700 IGUALADA
Telf. 938039340 – WhatsApp 609420063
elsfogons.com
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