PER COMENÇAR...
Canapès del Rebost
Safata mitjana (18 uni aprox)…......... 30 €/uni
Safata gran (30 uni aprox) …......... 46 €/uni
Pastís de primavera amb tonyina …......... 15,99 €/kg
Pastís de salmó fumat…......... 22,99 €/kg
Coques saladas del Rebost…......... 22 €/uni
Croquetes caseres variades…......... 0,85 €/uni
Pernil ibèric, pollatre, ceps i foie, roquefort amb nous, bacallà, formatge de cabra amb
escalivada, espinacs, parmesà.
Safates variades al gust
Safata d’embotits ibèrics (5 pers.) …......... 31 €/uni
Safata d’embotits ibèrics (8 pers.) …......... 47 €/uni
Safata d’assortits de formatges (5 pers.) …......... 27 €/uni
Safata d’assortits de formatges (8 pers.) …......... 41 €/uni
Assortiment de foies i patès (6 pers.) …......... 49 €/uni
Safata de pernil ibèric tallat a mà (5 pers.) …......... 65 €/uni
Safata de pernil ibèric tallat a mà (8 pers.) …......... 90 €/uni
Safata de pernil ibèric (5 pers.) ....................................... 45 €/uni
Safata de pernil ibèric (8 pers) ........................................ 70 €/uni
Safata de pernil “5 J” a mà (5 pers.) ………………... 90 €/uni
PRIMERS PLATS
Canalons del Rebost
Safata de 6 unitats …......... 8,99 €/uni
Safata de 10 unitats …......... 14,99 €/uni
Safata de 20 unitats …......... 29,99 €/uni
Canalons de Marisc
Safata de 6 unitats ............ 16,99 €/uni
Safata de 10 unitats ............ 27,99 €/uni
Canalons de espinacs amb mozzarella, panses i pinyons
Safata de 6 unitats ............ 12,99 €/uni
Safata de 10 unitats.
20,99 €/uni
Brou de Nadal amb pilota …......... 7,99 €/2 racions
Sopa de peix …......... 12,99 €/2 raciones

SEGONS DE PEIX
Salmó amb crema de porros i gambes…......... 28,99 €/kg
Lluç a la Donostiarra…......... 37,99 €/kg
Cues de rap a la marinera…......... 37,99 €/kg
Orada al forn …......... 14,99 €/u.
Bacallà…......... 28,99 €/kg
* LLauna
* Catalana amb ceba confitada, pases i pinyons.
* Al roquefort
* Gratinat amb musselina d’all
SEGONS DE CARN
Pollastre de pagès a la catalana…......... 27,99 €/kg
Gall del Penedès al cava amb orellanes…......... 30,99 €/kg
Mar i montanya amb pollastre de pagès…......... 35,99 €/kg
Rodó de pollastre farcit …......... 28,99 €/kg
 Botifarra de pagès amb bacon, prunes i pinyons
 Pernil i formatge
 Botifarra amb pernil salat i ou
 Ceps i foie
 Pernil salat amb pebrot escalivat, ou i olives.
Confit d’ànec amb guarnició de patates, poma, prunes i
pinyons…......... 11,99 €/uni
Rodó de vedella amb bolets…......... 28,99 €/kg
Melós de vedella amb trompetes i xocolata …......... 27,99 €/kg
Ànec mut del Penedès a la catalana …......... 27,99 €/kg
Capó al forn farcit amb foie i orellanes…......... 110 €/uni
Pintada al cava…......... 25,95 €/kg
Faisá amb salsa de ametlles i bolets …......... 28,99 €/kg
Poularda amb tòfones….......... 27,99 €/kg
Pernilets pagès a la catalana…………26,99 €/kg
Perdiu a la vinagreta…......... 21 €/uni
Espatlla de cabrit al forn…......... 29 €/uni
Garrinet al forn…......... 140 €/uni
½ garrinet …......... 80 €/uni
Faci les seves comandes abans de:
20 de Decembre per Nadal
27 de Decembre per Nit Bona.

NO S’ACEPTEN ENCÀRREGS PER TELÈFON
BONES FESTES

