MENJAR PER EMPORTAR
NADAL 2021

Servei
Els plats us els servirem
degudament envasats i pensats
per a una preparació ràpida
senzilla a casa.
Escudella de galets i pilota en
un bol. Galets i pilota cuits,
al buit. Bullabessa de peix
i marisc en un bol.
Caneló Confit d’ànec i
beixamel de foie
Envasats al buit
Crep de brandada amb
samfaina.
Crep en safata i samfaina
al buit
Rostit de Nadal / Ànec rostit amb
salsafins / Xai rostit amb peres.
Els servim envasats al buit
Calamars farcits a la marinera
Envasats al buit

Recordeu
La pandèmia encara es viva i la vostra
seguretat i de tots nosaltres son el més
important.
Hem d’anar amb molta cura per
acabar amb aquest virus i la seva
propagació.
Per això, a casa nostra continuem
amb tots els protocols per
assegurar les vostres celebracions.
Tot l’equip de l’Hostal Esteba desitgem
que passeu unes bones festes
i que gaudiu d’uns bons àpats.

Reserves
Tel: 972470055
Per Nadal i Sant Esteve
Reservar abans del 20 de desembre.
Recollida dia 24 de 12:00h a 18:00h.
Nit de Fi d’any
Reservar abans del 27 de desembre.
Recollida dia 31 de 12:00h a 18:00h.
Dinar 1 de Gener
Reservar abans del 29 de desembre.
Recollida dia 1 de 11:00h a 12:30h.
Tots els menús porten
regal i descomptes

DIA 1 DE GENER

PLATS DISPONIBLES
FORA DELS MENÚS
Escudella de galets i pilota/
Crema de marisc
(1 ració) 9,00 € - (2 racions) 16,00 € (4 racions) 30,00 €
Canelons de rostit tradicional de Nadal
(3 unitats) 6,00 € - (9 uniats) 16,00 € (18 unitats) 30,00 €
Cargols a la llaminera
(1 unitat) 8,50 € - (2 unitats) 16,00 € (4 unitats) 30,00 €
Vedella rostida amb salsafins
(1 ració) 12,50 € - (2 racions) 24,00 € (4 racions) 45,00 €
Ànec rostit amb salsafins
(1 ració) 14,00 € - (2 racions) 26,00 € (4 racions) 48,00 €
Gall de Sant Pere al forn
(1 ració) 12,00 € - (2 racions) 22,00 € (4 racions) 40,00 €
Mandonguilles amb sépia
(1 ració) 10,00 € -(2 racions) 18,00 € (4 racions) 32,00 €

MENÚ DE NADAL i SANT ESTEVE
Entrant: Escudella de galets i pilota
Primer: Canelons de rostit
Segon: Rostit de Nadal
MENÚ NIT DE FI D’ANY
“Els menús inclouen
les bosses amb els 12 raïms”
PRIMERS A ESCOLLIR
Crema de marisc
Caneló de rostit i beixamel trufada
Crep de brandada de bacallà amb samfaina
SEGONS A ESCOLLIR
Vedella rostida amb salsafins /
Ànec rostit Calamars farcits /
Gall de Sant Pere al forn
POSTRE A ESCOLLIR
Couland de xocolata / Pastis de formatge
Menúx2pers. 60,00€
Regal de 1 ampolla de cava
Menú x 4 pers. 110,00 €
Regalde1ampolladevii1decava
Menú x 8 pers. 200,00 €
Regal de 2 ampolles de vi i 2 de cava)

Menú
Escudella de galets i pilota
Canelons de rostit tradicionals
Vedella rostida amb salsafins
Menú x 2 persones 50,00 €
2 primers , 2 segons i 2 postres
Regal de 1 ampolla de cava
Menú x 4 persones 95,00 €
4 primers , 4 segons i 4 postres
Regal de 1 ampolla de vi i 1 de cava
Menúx8racions 180,00€
8 primers, 8 segons i 8 postres
Regal de 2 ampolles de vi i 2 de cava

DIA 1 DE GENER

PLATS DISPONIBLES
FORA DELS MENÚS
Escudella de galets i pilota
/ Crema de marisc
(1 ració) 9,00 € - (2 racions) 16,00 € (4 racions) 30,00 €

MENÚ DE NADAL i SANT ESTEVE
Entrant: Escudella de galets i pilota
Primer: Canelons de rostit
Segon: Rostit de Nadal

Canelons de rostit tradicional de Nadal
(3 unitats) 6,00 € - (9 uniats) 16,00 € (18 unitats) 30,00 €

MENÚ NIT DE FI D’ANY
“Els menús inclouen
les bosses amb els 12 raïms”

Cargols a la llaminera
(1 unitat) 8,50 € - (2 unitats) 16,00 € (4 unitats) 30,00 €

PRIMERS A ESCOLLIR
Crema de marisc
Caneló de rostit i beixamel trufada
Crep de brandada de bacallà amb samfaina
SEGONS A ESCOLLIR
Vedella rostida amb salsafins /
Ànec rostit Calamars farcits
/ Gall de Sant Pere al forn
POSTRE A ESCOLLIR
Couland de xocolata / Pastis de formatge

Vedella rostida amb salsafins
(1 ració) 12,50 € - (2 racions) 24,00 € (4 racions) 45,00 €
Ànec rostit amb salsafins
(1 ració) 14,00 € - (2 racions) 26,00 € (4 racions) 48,00 €
Gall de Sant Pere al forn
(1 ració) 12,00 € - (2 racions) 22,00 € (4 racions) 40,00 €
Mandonguilles amb sépia
(1 ració) 10,00 € -(2 racions) 18,00 € (4 racions) 32,00 €

Menúx2pers. 60,00€
Regal de 1 ampolla de cava
Menú x 4 pers. 110,00 €
Regalde1ampolladevii1decava
Menú x 8 pers. 200,00 €
Regal de 2 ampolles de vi i 2 de cava

Menú
Escudella de galets i pilota
Canelons de rostit tradicionals
Vedella rostida amb salsafins
Menú x 2 persones 50,00 €
2 primers , 2 segons i 2 postres
Regal de 1 ampolla de cava
Menú x 4 persones 95,00 €
4 primers , 4 segons i 4 postres
Regal de 1 ampolla de vi i 1 de cava
Menú x 8 racions 180,00€
8 primers, 8 segons i 8 postres
Regal de 2 ampolles de vi i 2 de cava

Servei
Els plats us els servirem
degudament envasats
i pensats per a una preparació
ràpida i senzilla a casa.
Escudella de galets i pilota
en un bol. Galets i pilota cuits,
al buit. Bullabessa de peix i marisc
en un bol.
Caneló Confit d’ànec i beixamel de
foie Envasats al buit
Crep de brandada amb samfaina.
Crep en safata i samfaina al buit
Rostit de Nadal /
Ànec rostit amb salsafins /
Xai rostit amb peres.
Els servim envasats al buit
Calamars farcits a la marinera
Envasats al bui

MENJAR PER EMPORTAR
NADAL 2021
Recordeu
La pandèmia encara es viva
i la vostra seguretat i de tots
nosaltres son el més important.
Hem d’anar amb molta cura per acabar
amb aquest virus i la seva propagació.
Per això, a casa nostra continuem
amb tots els protocols per
assegurar les vostres celebracions.
Tot l’equip de l’Hosta
Esteba desitgem que passeu unes
bones festes i que gaudiu d’uns bons àpats.

Nadal 2021
Reserves
Tel: 972470055
Per Nadal i Sant Esteve Reservar
abans del 20 de desembre.
Recollida dia 24 de 12:00h a 18:00h.
Nit de Fi d’any
Reservar abans del 27 de desembre.
Recollida dia 31 de 12:00h a 18:00h.
Dinar 1 de Gener
Reservar abans del 29 de desembre.
Recollida dia 1 de 11:00h a 12:30h.
Tots els menús porten
regal i descomptes

