
ENTRANTS

Canaló de l’avià amb gallina de Vilafranca  7,50 €

Canaló a la catalana d’espinacs, panses i pinyons  7,00 € 

Sopa de brou de Nadal amb galets i carn d’olla 8,00 €

Brou de blat moro escairat amb pilotilles   7,50 €

Crema de celerí amb poma i brioix de castanyes 6,00 €

Crema de carabassa amb trompetes de la mort,  
cruixent de pa i ametlles   6,50 € 

Crema de marisc  10,00 €

CARN

Rodella de Capó de Nadal amb prunes i orellanes   12,00 €

Rodella de Pularda amb prunes i pinyons  10,00 €

Rostit de pollastre de Nadal  12,00 €

Confit d’ànec amb col verda, puré de poma i patata   11,00 €

Filet de cèrvol a baixa temperatura  
amb moniato i salsa de gingebre   16,00 €

Galta de vedella amb parmentier trufat  11,00 €

Xai a baixa temperatura amb carabassa  
i cuscús de panses i pebrot   15,00 €

Garrinet de cocció lenta amb purés rústics   16,00 €

PEIX

Bacallà confitat amb parmentier de vainilla  14,00 €

Lluç amb salsa verda amb cloïsses i pèsols  13,00 €

Fricandó de rap amb cloïsses i moixernons  17,00 €

Calamars farcits amb pèsols i carbassa  12,00 €

Marmitó de tonyina amb timbal  
de patata al piquillo  15,00 €

POSTRES

Red velvet  3’50 €

Lemon pie  3’50 €

Ramon Novarro (xocolata i dulce de leche ) 3’50 €

Plats de nadal per a vegans 

ENTRANTS

Canaló de panses i pinyons  a la salsa de ceps   7,00 €

Escudella amb galets amb farsa vegana  8,00 €

Crema de carabassa amb pipes i cruixent de pa  6’50 €

Saltejat de mini verdures  10,00 €

SEGONS

Lassanya amb pesto  9,00 €

Albergínia farcida de verdures i ametlles  9’50 €

Rodó de saiton amb puré de poma   10,00 €

POSTRES

Pastís de poma 3’50 €

Brownie  3’50 €

Broxeta de fruites tropicals  3’50 €

Gastronomia Solidària, de la mà d’Edu’s Kitchen i amb l´equip de la Fundació Canpedró,  
us volem portar a taula l’oportunitat de gaudir en aquestes festes d’un bon àpat al costat  

de tots els qui estimeu, d’una manera solidària, tot contribuint a la formació  
i l’ocupació de persones en risc d’exclusió social.

Us preguem que feu les 
vostres comandes abans 
del dia 20 de desembre
fundacio@canpedro.org

699 398 394 / 93 422 04 29

Repartiment 
a domicili a Barcelona: 
10 € per comanda


