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Menú d'empresa gourmet

PRIMER PLAT
 
 

Miscelania de fumats.
Amanida d’ànec i foie amb vinagreta de fruits secs.

Gamba al whisky.
Delícia de formatge de cabra amb codony i pols de 

blat de moro torrat.
Arròs melós de gambeta i sípia.

 
SEGON PLAT 

 
½ espatlla de xai del país al forn amb la seva guarnició.

o
Filet de vedella amb reducció de cabernet souvignon

sobre pasta de full.
o

Suprema d’orada salvatge a la planxa amb fons de
verduretes i salsa marinera.

 
POSTRE ESPECIAL DE NADAL

 
Aigua, vi Cellers Domenys, copa de cava, cafè i xarrup.

Tot l’equip de la Fonda Sport els agraeix la seva confiança i els desitja  
BONES FESTES

(5 plats servits individualment per persona)

42 € IVA inclòs
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Nadal a taula

PRIMER PLAT
 

Caldo de nadal amb pilota, galet i estella.
 

SEGON PLAT 
 

Canelons de la Fonda al gratén.
 

TERCER PLAT
 

Suquet de rap a la marinera amb cloïsa, 
musclo i gamba.

 
POSTRE ESPECIAL DE NADAL

 
Aigua, pa, vi Cellers Domenys, copa de cava, cafè

i xarrup.

Tot l’equip de la Fonda Sport els agraeix la seva confiança i els desitja  
BONES FESTES

38 € IVA inclòs
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Menú clàssic

PER PICAR
 

Assortit d’amanides: 
                                  1- Xatonada complerta de la Fonda

      2- Amanida d’hivern
3- Amanida Sport

Calamars a la romana.
Xipirons a la planxa.

Pernil ibèric i formatge curat.
Pa de xapata amb escalivada i anxoves.

 
SEGON PLAT 

 
Tronc de lluç al forn.

o
Vedella amb rovellons.

o
¼ d’ànec mut del Penedès amb prunes i pinyons.

 
POSTRE ESPECIAL DE NADAL

 
Aigua, vi Cellers Domenys, copa de cava, cafè i xarrup.

Tot l’equip de la Fonda Sport els agraeix la seva confiança i els desitja  
BONES FESTES

38 € IVA inclòs
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Menú pica pica

Xai
Secret de porc
Botifarra del país
Cansalada ibèrica
Xoriç criollo

PER PICAR
 

Croquetes variades de la Fonda.
Esqueixada de bacallà.

Plats d’embotits i formatges.
Torrada de xampinyó.

 
SEGON PLAT 

 
Graellada de carn amb patata al caliu i allioli:

 
POSTRE DE LA FONDA A ESCOLLIR

 
Aigua, vins Cellers Domenys, copa de cava, pa, cafè i

xarrup.

Tot l’equip de la Fonda Sport els agraeix la seva confiança i els desitja  
BONES FESTES

27,50 € IVA inclòs
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Menú 

PRIMER PLAT
 

Cocktail de gambes amb pinya i salsa rosa.
 

SEGON PLAT 
 

Orada fresca al forn.
o

Melós de vedella amb bolets.
 

POSTRE DE LA FONDA A ESCOLLIR
 

Pa, vins Cellers Domenys, copa de cava, cafè i
xarrup.

Tot l’equip de la Fonda Sport els agraeix la seva confiança i els desitja  
BONES FESTES

22,50 € IVA inclòs
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Menú empreses per càtering

PRIMER PLAT
 

Pastís de carn i puré de patata al gratén.
o

Escudella barrejada.
 

SEGON PLAT 
 

¼ de pollastre de cuixa a la catalana.
o

Ventresca de bacallà amb samfaina.
 
 

Es servirà calent i portat al lloc, amb recipients
individuals d’un sol ús no retornables.

Tot l’equip de la Fonda Sport els agraeix la seva confiança i els desitja  
BONES FESTES

14 € per persona

Si es recull a la Fonda, 12 €.
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Informació addicional

Una altre opció, si teniu ganes de fer un dinar amb els
companys i no voleu sobrepassar el pressupost, el menú
diari de la Fonda no us defraudarà. 
Us el podrem passar una setmana abans i podreu triar el
que més us agradi. Tenim 4 primers, 4 segons, postre a
escollir, vi i aigua. 11€
De dilluns a divendres de 13h a 15.30h horari de cuina.
Els dissabtes el menú és de 18€.

Tot l’equip de la Fonda Sport els agraeix la seva confiança i els desitja  
BONES FESTES

Els sopars si les taules són inferiors a 20 persones es
compartirà menjador.
Els dinars sempre seran amb el menjador compartit.
Al moment de fer l’encàrrec del menú es necessita el
menú escollit i nº aproximat de comensals. En cas de
tenir l’opció de triar segons plats, també es comunicarà. 
48h abans de l’àpat no s’acceptaran canvis i es cobrarà
pel nombre de persones que s’hagin confirmat les 48
hores abans.
Per temes d’al·lèrgies, posar-se amb contacte amb la
cuina de la Fonda, també es poden adaptar plats sense
carn o sense qualsevol aliment, el preu serà el mateix
del menú que s’hagi escollit.

Nota informativa als nostres clients
 


