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GAUDEIX DEL NADAL
- TREU-TE EL DAVANTAL -

· Preguem feu les comandes abans del dia 20 de Desembre.
· Cal abonar el 50% en el moment de la comanda en concepte de paga i senyal.
· Cal portar la targeta de recollida per retirar la seva comanda.
Horari nadalenc:
Diumenge 24 desembre:
Dilluns 25 desembre:
Dimarts 26 desembre:

9 a 18:30h
9 a 13:30h
9 a 13:30h

Diumenge 31 desembre:
Dilluns 1 Gener:
Dissabte 6 Gener:

Pollbo Rostisseria · València, 319 Barcelona · Tel. 934 576 771 / 934 585 952
Podeu consultar altres varietats i preus a la nostra botiga.

9 a 18:30h
Tancat
9 a 14:30h

- ELS NOSTRES PLATS DE NADAL Brou de Nadal amb galets

7,50€/rac.

Carn d'olla

9,50€/rac.

Canelons de Rostit de Nadal

2,20€/u.

Canelons de Verdura

1,70€/u.

Canelons de llamàntol amb bolets

3,25€/u.

Canelons de peu de porc i poma escalivada

2,30€/u.

Canelons de salmó fumat (freds)

1,95€/u.

Pollastre de Pagès amb farcit Nadalenc (6 racions)

90,00€/u.

Capó amb farcit Nadalenc (8 racions)

120,00€/u.

Pava de Gers amb farcit Nadalenc (10 racions)

165,00€/u.

Espatlleta de xai glacejada al forn (amb acompanyament)

18,50€/u.

Jarret de vedella blanca amb salsa fosca (amb acompanyament)

15,50€/u.

Galta de vedella rostida i escalopada a l’Oporto (amb acompanyament)

12,50€/u.

Cua de bou estofada al vi negre (ració individual)

16,50€/u.

Garrí (10 racions)
Garrí al forn (ració individual)
Roast beef amb salsa de mostassa i mel

135,00€/u.
18,50€/u.
47,00€/Kg.

Rodó de pollastre de pagès farcit (a la catalana, a la taronja, amb foie, de pernil i formatge)
Peça sencera envasada al buit

25,00€/Kg.

1/2 Peça envasada al buit

28,00€/Kg.

Salsa del rodó de pagés

10,00€/Kg.

Rap allagostat amb llagostins

16,50€/rac.

Morro de bacallà

40,00€/Kg.

· A la catalana (panses, pinyons i ceba)
· Amb melmelada de tomàquet i ceba conﬁtada
· Amb all-i-oli de poma

Calamars farcits

45,00€/Kg.

- ELS NOSTRES TASTETS DE NADAL Guacamole amb bacallà esqueixat

2,50€/u.

Hummus amb crudités

1,75€/u.

Dau de salmó marinat amb mel i cremós de formatge

1,95€/u.

Brandada de bacallà i melmelada de tomàquet

1,95€/u.

Emulsió de patata i pop a la brasa

2,25€/u.

Cullereta de mini caneló de salmó fumat

2,25€/u.

Perles daurades de foie

1,95€/u.

Piruleta de xocolata i foie

1,25€/u.

Safata de canapés variats (30 unitats)

25,00 €/safata

- LES NOSTRES CROQUETES Les clàssiques

0,75€/u.

Les especials

1,00€/u.

(Pollastre, bacallà, bolets, pernil ibèric, lluç i gambes)
(Brie i tòfona, sobrassada, ceps i foie, gorgonzola i anous,
idiazàbal i codony, espinacs i formatge de cabra)

