Festes 2020
Encàrrecs últim dia: 21/12 per
Nadal, 28/12 per cap d’any
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 calçots amb romesco. 6 €
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 pollastre al curry i 1 de calamars encebats amb la seva tinta .
6€
Assortit de croquetes veganes: 3 de xoriç de soja texturitzada i 3 de bolets, sense
gluten. 6 €
Els nostres canelons de rostit de carn artesans .1,30 € unit
Tartar de salmó amb alvocat, gamba i pico de gallo. (tomàquet).Presentat amb vas
de vidre. 9.9 €/unitat
Escudella amb galets de Nadal. 4,50 €/ració
Crema de rap i gambes. 7,50 €/ració

Segons plats








Melós de vedella amb salsa de ceps. 10.50 € ració
Cuixa d’ànec confitat amb salsa de Pedro Ximénez . 10.50 € /unitat
Xai rostit i desossat amb patates panadera i pebrot . 10.50 €/unitat
Llom de bacallà gratinat amb escalivada.10.50 €/unitat
Suquet de rap amb gambes, i cloïses 10.50 € /racio
Hamburguesa vegana de soja texuritzada, ceba caramel.litzada, escalivada i
amanida de quinoa amb llentíes i viangreta de pebrots. 10,50 €/ració
Fricandó Vegà de seitán amb bolets. 10,50 €/ració

Postres, tots ells casolans elaborats per nosaltres:






Tiramisú: 4 € (Vas de vidre)
Cheescake amb coulis de fruits vermells: 4 € (Vas de vidre)
Sacher: 4 € (Vas de vidre)
Tatin de poma: 3,50 €
Tiramisú vegà de tè matcha: 4,50 (Vas de vidre) sense gluten
Conté gluten. Disposem d’una carta amb els alèrgens, demana’ns-la, si la necessites.

Per fer ENCÀRRECS és imprescindible deixar: Nom, cognom i telèfon mòvil.
Servei a domicili dies 23 i 31: 4€ Igualada, Montbui (Sant Maure) i Vilanova
Horari festes:
De 9 a 16h cada dia.
TANCAT:
25 i 26 de desembre i 1 de gener

Segueix-nos:

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

