
Carta de plats cuinats
NADAL 2013

MENÚ DE L’ÀVIA  12’50€/COMENSAL
4 Canelons de Nadal 

Cuixa de pollastre farcida tradicional

MENÚ 2013  15’90€/COMENSAL
Safata d’embotits 

Picantó amb gambes

MENÚ DE FESTA  20’90€/COMENSAL
Còctel de pinya amb gambes 

Garrí al forn

POSTRES 3’50€/UNITAT
Pastís de torró, de tiramisú o selva negre

*Per poder triar menú heu de ser un mínim de  4 comensals.

2 0 1 3
Hem preparat aquesta 
selecció de menús i plats 
nadalencs per a que 
gaudeixis còmodament de 
les festes de Nadal.

Els encàrrecs es podran recollir els dies 24 i 30 de de-
sembre (consulteu els horaris de recollida a la botiga 
on feu l’encàrrec). Per confirmar qualsevol encàrrec, 
s’haurà de depositar una petita paga i senyal. 

Us recordem que les vendes només es faran per en-
càrrec amb les dates límit següents:
per Nadal, fins el dia 21 de desembre de 2013
per cap d’any, fins el dia 28 de desembre de 2013

Mercat CAN GAMBÚS
93 727 93 39| 647 964 950

 669 518 681

Mercat CREU ALTA
93 716 44 99 | 661 468 037

Mercat CENTRAL
93 725 11 07 | 661 468 039

Botiga 
C. Josep Tarradellas,25

93 7171 555 | 600 759 932

@
medran.cat | @medran | @cansaladmedran | /cansaladeriesmedran | info@medran.cat



AUS
Pollastre farcit tradicional (ou, bacó i pebrot)
Pollastre de pagès farcit 
Pollastre rostit a la catalana
Cuixes de pollastre farcides tradicional (ou, bacó i pebrot)
Cuixes de pollastre farcides de gambes 
Picantons amb gambes
Ànec amb peres
Ànec a la taronja
Gall d’Indi negre rostit amb panses i pinyons

PEIX & MARISC
Sarsuela de peix
Bacallà a la catalana
Petxina de marisc gratinada
Calamarsons farcits
Pastís de gambes i marisc
Pastís de salmó
Pastís de tonyina i anxoves
Còctel de pinya

CARNS
Cuixa o espatlla de cabrit al forn
Espatlla de xai al forn
Vedella amb bolets
Rotllets de llom farcits de marisc amb beixamel
Rollets de llom amb formatge, amb pernil i amb salsa de bolets
Conill a l’all i a la catalana
1/2 Garrí al forn 
Garrí al forn*

*Recomanació especial del chef.

XARCUTERIA
Assortit de canapès
Safates d’ibèrics de gla (6 persones)
Safates d’ibèrics amb formatges secs (6 persones)
Safata de patés (6 persones)
Safates de formatges  (6 persones)
Dàtils amb bacó
Dàtils amb formatge cremós i nous
Assortit d’embotits de nadal
Selecció de productes ibèrics
Carn fresca de porc ibèric

49€/unitat
Segons mercat

16’90€/Kg
7’95€/unitat
9’50€/unitat
9’50€/unitat

49€/unitat
49€/unitat

Segons mercat

28’50€/racció
26€/Kg

7’90€/racció (2 unitats)
26’50€/Kg
24’50€/Kg
24’50€/Kg

23€/Kg
9’95€/unitat

19’90€/racció
24’90€/ració

23€/Kg
8’50€/racció
6’50€/racció

17€/Kg
48 €
95 €

48€/Kg
36’90€
25’90€
24’90€
29’90€
23€/Kg

24’50€/Kg
Consulteu preus
Consulteu preus
Consulteu preus


