
Us convidem a descobrir els Menús de Nadal i Sant Esteve  
que ens proposa Gastronomia Solidària  

de la mà del nostre xef Eduard Andreu per a aquestes dates:

Feu les vostres comandes  del 6 al 22 de desembre,  
per mail a fundacio@canpedro.org

Us ho portem 
6 € per comanda

Ho reculliu 
 Veniu a Canpedró

Menú de Nadal
i Sant Esteve

NIT DE NADAL I NADAL
Podeu venir a recollir a  

Canpedró la vostra comanda
divendres 24 de desembre  

fins les 18.00h,  
o us la portem a casa  
(de 15.00 h a 19.00 h).

SANT ESTEVE
Podeu venir a recollir a  

Canpedró la vostra comanda
diumenge 26 de desembre  

fins les 13.00h.  
Aquest dia no hi ha  
transport a domicili.

Aquest festes ens RETROBEM amb els companys, amb la família  
i amb els amics, per viure tots junts  la màgia del Nadal. 

Fundació Canpedró us porta,  de la mà de Gastronomia Solidària,   
a les vostres taules, els àpats de festes amb el valor afegit de la solidaritat:  

ajudant a les famílies, infants i a la gent gran que més ho necessiten.

Gaudeix i Ajuda amb Gastronomia Solidària 
aquestes festes de Nadal



 

25€

Amanida de carbassa i mandarina,  
amb fruits secs i cruixent de gingebre

–
Mini broqueta de dàtil de mar 

i fisalis amb puré de poma verda 
–

Humus de moniato i cigrons 
amb wonton cruixent i crudités

–
Truita amb sofregit negre de calamar

–
Croqueta de cua de bou amb moixernons 

–
Mini flauta d’olives amb pernil ibèric 

–
Torrada de tàrtar de salmó  

amb mel trufada
–

Pastís de vellut vermell  

Aperitiu de Festes

Menú de Nadal
i Sant Esteve

 

30€

32€

32€

32€

Escudella i carn d’olla amb galets de Nadal
–

Mini caneló de l’àvia amb beixamel de 
trompetes de la mort i gratinat de llimona

–
Turbot a la crema de carxofes i conyac,  

amb patates de botó i salicòrnia
–

Rodó de pollastre a baixa temperatura,  
amb farcit a la catalana i reducció de rostit 

d’orellanes, prunes i pinyons
–

Tiramisú de torró

• Escudella vegetal amb farcellets de col amb cigrons i blat de moro 
escairat 

• Caneló d’albergínia, carbassa i bolets, beixamel de coliflor i pinyons  
• Coliflor gratinada  amb crema de carxofes, patates de botó i 

salicòrnia
• Carbassa a baixa temperatura, amb farcit de llenties,  

amb prunes, orellanes i pinyons 
• Panna cotta vegana amb colis de remolatxa  

i esponja d’alfàbrega

• Escudella i carn d’olla amb galets de Nadal
• Caneló d’albergínia, carbassa i bolets, beixamel de coliflor i pinyons  
• Turbot  a la planxa amb carxofes, patates de botó i salicòrnia
• Rodó  de pollastre a baixa temperatura, amb farcit a la catalana  

i reducció de rostit d’orellanes, prunes  i pinyons
• Panna cotta vegana amb colis de remolatxa  

i esponja d’alfàbrega  

• Escudella vegetal amb farcellets de col amb cigrons i blat de  moro 
escairat

• Caneló d’albergínia, carbassa i bolets, beixamel de coliflor i pinyons  
• Turbot  a la crema de carxofes, patates de botó i salicòrnia
• Rodó  de pollastre a baixa temperatura, amb farcit a la catalana  

i reducció de rostit d’orellanes, prunes  i pinyons
• Panna cotta vegana amb colis de remolatxa  

i esponja d’alfàbrega

Menú de Nadal i Sant Esteve
IVA no inclòs.IVA no inclòs.

NIT DE NADAL I NADAL
Podeu venir a recollir a Canpedró la 

vostra comanda divendres 24  
de desembre fins les 18.00h,  

o us la portem a casa  
(de 15.00 h a 19.00 h).

SANT ESTEVE
Podeu venir a recollir a Canpedró la 
vostra comanda diumenge 26 de 

desembre fins les 13.00h.  
Aquest dia no hi ha  
transport a domicili.
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La FUNDACIÓ CANPEDRÓ, entitat sense ànim de lucre, us ofereix col·laborar en una 
inciativa d’acció social cooperativa per a les persones que més ho necessiten. 

La FUNDACIÓ CANPEDRÓ acull diàriament a més de 100 persones: gent gran, famílies i 
infants vulnerables i amb risc de pobresa. A través del Centre de Serveis de la Fundació es 
dóna resposta a les persones individualment, dignificant i cobrint les seves necessitats. En 
aquest marc neix GASTRONOMIA SOLIDÀRIA, a partir del menjador social de la Fundació. 
GASTRONOMIA SOLIDÀRIA es crea, en primer lloc, per garantir la continuïtat del projecte 
PETITS DINARS d’atenció als infants vulnerables els 188 dies que no hi ha escola; i, 
en segon lloc, per treballar per la integració sòcio-laboral de persones desfavorides, 
usuàries del menjador social, amb un contracte laboral des dels fogons de la cuina de 
Canpedró.

Per més informació: www.canpedro.org

OPCIÓ REPARTIMENT A DOMICILI

Repartiment o entrega a domicili.  
Aquest servei té un cost de 6€ per entrega.

NORMES D’HIGIENE
Elaborem tota la cadena de producció dels aliments des de la recepció, preparació i cocció 
amb les màximes normes d’higiene i sanitàries per fer front al COVID-19:
• Higiene i desinfecció d’espais, personal i material .
• Mascaretes i protecció en l’elaboració dels productes.
• Protocol estricte en la manipulació d’aliments i el seu empaquetament.

Quins són els valors afegits  
que aportem amb la nostra proposta? 
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Gastronomia Solidària es reserva el dret de modificar qualsevol opció de menú per motius de disposició de producte de temporada.
Si ens aviseu amb antelació, totes les opcions gastronòmiques són adaptables a qualsevol restricció alimentària 

(intoleràncies, al·lèrgies, vegans, vegetarians...).


