
Menú 1
APERITIU CANPEDRÓ 

Canaló de carn d’olla 

Brou de Nadal amb blat de moro  
escairat i pilota

Crema de carabassa amb  
pipes garapinyades i brioix de castanya

Rodella de Pularda  
amb prunes i pinyons

Galta de vedella  
amb parmentier trufat

Turbot amb carxofes  
a la crema de conyac i 

 patates de botó

Red velvet

Lemon pie

Ramon Rovarro  
(xocolata i dulce de leche)

Aigua

Vi negre TERRA NOSTRA, 
Vi blanc CAU D’ORELLA

Cava Vinya Aderus Brut

27€ / persona 
 

Menú 2
APERITIUS CANPEDRÓ 

Canaló de carn d’olla  
amb trompetes de la mort

Sopa de brou de Nadal  
amb galets i carn d’olla 

Crema de bacallà, ametlles  
amb cruixent de pa i julivert 

Confit d’ànec amb dauphinois  i magrana 

Xai a baixa temperatura amb cuscús,  
moniato , crumble i salsa de gingebre  

Bacallà confitat amb all i oli de poma  
i llenties Beluga 

Pop a la planxa amb celerí,  
mongeta tendra i reducció de musclos

Red velvet

Lemon pie

Ramon Novarro  
(xocolata i dulce de leche)

 Aigua 

Vi negre SANTES 2017 D.O. Montsant,  
Vi blanc SEPO 2017 D.O. Alella

Cava SIGNAT Brut Nature

37€ / persona 
 

Menú Degustació
APERITIUS DE CANPEDRO

Canaló de carn d’olla  
amb trompetes de la mort 

Sopa de brou de Nadal amb  
dumplings d’albergínia i carn d’olla 

Terrina de foie-gras i pollastre  
amb pinyols i orellanes 

Galta de vedella amb parmentier trufat 

Xai a baixa temperatura amb cuscús,  
moniato , crumble i salsa de gingebre 

Garrinet de cocció lenta amb purés rústics

Bacallà confitat amb all i oli de poma  
i llenties Beluga 

Suquet de rap amb cloïsses 

Pop a la planxa amb celerí,  
mongeta tendra i reducció de musclos

Degustació de postres

Aigua

 Vi negre SANTES 2017 D.O. Montsant 

 MARQUES ALELLA GALACTICAS  
Pansa blanca 2012

PARXET TITIANA PINO NOIR Rose 2014
 

50€ / persona 
 

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.

Escull UNA OPCIÓ de les que oferim en cada apartat del menú que seleccionis:  
un primer plat, un segon (carn o peix)... i un postre, tot a taula completa.

Vols compartir taula a Canpedró amb els teus amics
i familiars i encetar les festes de la millor manera solidària?

Et proposem 3 menús que segur que t’agradaran.

Vine a la Fundació Canpedró! 
T’ho preparem tot i et servim a taula!

Preus sense IVA


