Càtering d'estiu 2019
La Fonda, cuina i tradició
www.fondasport.net
Tel. 977 677 188 o 646 189 825

Plats d'estiu freds individuals
Esqueixada de bacallà de la Fonda
Amanida de favetes tendres amb vinagreta de menta fresca, llagostí i pernil
Mil fulles d’escalivada, patata, romesco, tonyina i bacallà
Amanida de fruits secs amb ànec i vinagreta de fruits vermells
Salpicó de peix i marisc sobre fondo d’enciam, llagostí, gambes, surimi i
salsa rosa

7,50€
7,50€
6,50€
7,50€
7,50€

A compartir
Pastís fred d’estiu amb pa de motlle, maionesa, tonyina, salmó, surimi,
enciam, tomàquet i philadelphia (6/8 racions)
Braç de patata farcit de tonyina, ou dur, maionesa, pebrot, olives farcides,
olives negres i acompanyat d’amanida (6/8 racions)
Escalivada amb pebrot, albergínia, ceba i tomacó (2/3 racions)
Safata de pernil al forn (lacón) amb oli i pebre vermell dolç i picant (24 talls)

30,00€
30,00€
7,50€
30,00€

Arrebossats freds
Croquetes variades de la Fonda (de formatge manxec i codony, de pernil i de
bolet Italià) mínim 12 croquetes
Bistec de vedella farcit de ceba confitada, bacó i formatge de cabra
Rotllet de pollastre amb bacó i formatge brie (2 peces de ració)

1€/unitat
3,50€
3,50€

Plats freds a compartir 6/8 racions
Truita de patata i ceba XXL
Rodó de pollastre farcit de salsitxa, ceba, prunes i pinyons (servit amb safata
de 24 talls)
Pastís Montevideo placa de pasta genovesa amb maionesa, enciam,
tomàquet, philadelphia, pernil dolç, formatge i sucre caramel·litzat (6/8
racions)

Restaurant Fonda Sport
C/Prat de la Riba, 14
Sant Jaume dels Domenys

15,00€
30,00€
30,00€

Encarregar màxim 4 dies abans
Es recollirà a la Fonda Sport
Si es volen plats calents amb transport,
servei de cuiner i cambrer s'ha de concretar
el preu

FESTA MAJOR A TAULA
www.fondasport.net
Tel. 977 677 188 o 646 189 825

Plats de cassola, tradició i xup xup
Caneló de la Fonda
Caneló d'ànec i foie
Guisadet de sípia amb mandonguilles
Vedella amb rovellons
Ànec mut del Penedès rostit amb prunes i pinyons
(només cuixa 12.00€)
Bacallà amb ceba, mel i panses
1/4 de cuixa de pollastre gratapaller amb salsa de
mistela i orellanes
Tronc de lluç fresc al forn
Gambes al forn aromatitzades al romaní
(6 unitats)
Secret al vi negre amb guarnició de patata
panadera

Restaurant Fonda Sport
C/Prat de la Riba, 14
Sant Jaume dels Domenys

4,00€
5,50€
7,50€
7,00€
9,00€
9,00€
6,50€
7,50€
7,50€
7,50€

Encarregar màxim 4 dies abans
Es recollirà a la Fonda Sport
Si es volen plats calents amb
transport, servei de cuiner i cambrer
s'ha de concretar el preu

