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Preguem feu les comandes abans del dia 20 de Desembre.
Cal abonar el 50% e
 n el moment de la comanda en concepte de paga i senyal. En cas de
cancel.lar la comanda fins una setmana abans de la data de recollida s’abonarà la paga i
senyal, passada aquesta data, no s’abonarà l’import abonat.,
Cal portar la targeta de recollida p
 er retirar la seva comanda.

Horari nadalenc:
Dijous 24 desembre

9 a 19:00h

Dijous 31 desembre

Divendres 25 desembre

9 a 13:30h

Dimecres 1 Gener

Tancat

Dissabte 26 desembre

9 a 13:30h

Dimecres 6 Gener

9 a 14:30h

Diumenge 27 Desembre

Tancat

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

9 a 19:00h

Brou de Nadal amb galets i pilota

8,25€/rac.

Carn d'olla

9,50€/rac.

Canelons de rostit de Nadal

2,30€/u.

Canelons de verdura

1,95€/u.

Canelons de llamàntol amb bolets

3,50€/u.

Canelons d’albergínia i hummus

3,50€/u.

Canelons de salmó fumat (freds)

2,15€/u.

Canelons de brandada bacallà amb salsa de carbassa i anet

2,15€/u.

Alvocat farcit de salmó fumat, burrata i festucs

5,25€/u.

Burrata, tomàquets confitats, sardina fumada i pinyons

8,95€/u

Pollastre de Gra a la Catalana
Pollastre de Pagès amb farcit Nadalenc (6 racions)
Capó de Pagès amb farcit Nadalenc (6-8 racions)

12,50€/rac.
95,00€/u.
120,00€/u.

½ Espatlla 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.

Confit d'Ànec (amb acompanyament)

14,50€/u.

Cua de bou estofada al vi negre (ració individual)

16,50€/u.

Garrí (8/10 racions)
Garrí al forn (ració individual)

145,00€/u.
19,50€/u.

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

28,00€/Kg.

1/2 Peça envasada al buit

29,00€/Kg.

Salsa del rodó de pagés

10,00€/Kg.

Morro de bacallà amb
· Panses, pinyons i ceba confitada
· tomàquets confitats a l’oli d’alfàbrega
· Espinacs i salsa Idiazàbal

40,00€/Kg.

Calamars farcits

55,00€/Kg.

Rap allagostat

18,50€/rac.

Salmó al forn (amb acompanyament)

12,50€/rac.

Turbot rostit amb oli d’oliva verge

18,50€/rac.

Carpaccio de Vedella marinat amb oli d’alfàbrega

2,95€/u.

Hummus amb festucs i alvocat

2,00€/u.

Dau de salmó marinat amb cremós de formatge i mel

2,00€/u.

Brandada de bacallà i poma

2,00€/u.

Emulsió de patata i pop a la brasa

2,75€/u.

Vieira amb festucs

2,95€/u.

Crema de castanyes, nous caramelitzades i oli de carbassa

2,50€/u.

Crema de carbassa amb oli de festucs

2,00€/u.

Les clàssiques
(pollastre, bacallà, bolets, pernil ibèric, lluç i gambes, cua de bou, carbassa
i parmesà)

0,75€/u.

Les especials
(brie i tòfona, sobrassada i formatge de Maó, ceps i foie, gorgonzola i nous,
idiazàbal i codony, espinacs i formatge de cabra, hummus, verdures)

1,00€/u.

