
Càtering de Nadal i
Cap d'Any

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

Tel. 977 677 188
lafondasport@gmail.com



PRIMERS PLATS TRADICIONALS 
Canelons de carn de la Fonda
Canelons d’ànec amb beixamel de ceps
Canelons de bacallà amb poma, panses i beixamel
d’avellana
Albergínies farcides de carn i gratinades amb salsa de
tomàquet 
Carpaccio de vedella amb melmelada de ceba, parmesà, 
oli de romaní, farigola i torradetes
Caldo de Nadal amb galet, estella i pilota
Crema de peix i marisc amb gamba, musclo i daus de peix

5.50€
6.50€
7.00€

 
6.00€

 
7.60€

 
6.00€
6.50€

VEGETARIANS
Mil fulles d’escalivada, pebrot, albergínia, ceba i tomàquet 
Albergínia farcida de verdures i panko
Hummus de cigrons amb pimentón de la vera, torradetes i
oli d’oliva verge
Crema de carbassa km0, pastanaga i pipes

AUS
¼ d’ànec mut del Penedès amb prunes i pinyons
Confit d’ànec francès amb parmentier de patata i poma 
Pollastre gratapaller sencer farcit i amb guarnició de poma i
prunes 
Pollastre gratapaller de 3kg tallat a 8/8 amb salsa, prunes,
orellanes i ametlla filada
Bridat de pollastre farcit amb salsa de mistela i guarnició de
pera i pruna

9.00€
7.50€
8.00€

 
6.00€

13.00€
10.10€
45.00€

 
45.00€

 
10.50€



CARNS GUISADES
Vedella amb rovellons
Melós de vedella amb llenegues 
½ Espatlla de Xai del país al forn sobre fondo de patata
panadera, ceba i tomacó

8.75€
8.75€

13.50€

PEIXOS
Suprema de bacallà amb ceba confitada, panses i mel del
Perelló
Suprema de bacallà sobre fondo d’espinacs i allioli suau
Suprema de bacallà amb salsa gorgonzola i anous
Popets amb ceba i tomàquet
Rap a la marinera amb llagostins i cloïsses

A COMPARTIR
Pastís Montevideo
Truita de patata i ceba XXL
Carpaccio de vedella amb melmelada de ceba, encenalls de
parmesà, oli de romaní i farigola i torradetes (26/28 unitats)
Assortit de formatges dels Xerigots
Assortit d’ibèrics carns Copoc de 2 a 4 pax
Croquetes variades de la Fonda
 - Pernil i ceba confitada
 - Espinacs, gorgonzola i anous 
 - Bacallà amb cruixent d’all 
 - Confit d’ànec, foie i poma 

10.90€
 

10.90€
10.90€
13.50€
14.00€

35.00€
16.00€
35.00€

 
9.50€

15.00€
 

1.25€
1.25€
1.25€
1.75€

POSTRES
Semi fred de ratafia
Semi fred de tiramisú
Semi fred de formatge

4.50€
4.50€
4.50€



Treballem amb producte fresc i de proximitat amb elaboració diària,
és per això que donada la situació actual d’abastiment d’aliments,
envasos etc, demanem als nostres clients que feu l’encàrrec el més
aviat possible per garantir el servei.
Es recolliran a la fonda envasats i freds.
Es portaran a domicili al Baix Penedès, la Munia, Els Monjos i
Vilafranca del Penedès amb comandes de més de 150€ i
s’entregaran de 12:00 h a 15:00 h de la tarda del mateix dia.
Una vegada fet l’encàrrec no s’acceptaran canvis d'última hora

LA FONDA INFORMA

LA FONDA SPORT ENTREGARÀ EL MENJAR ENVASAT AMB
PRODUCTE 100% RECICLABLE.

HORARIS
Els encàrrecs pel dia 24, 25 i 26 de desembre s’encarregaran com a
màxim el 18/12/21.
I s’entregaran el dia 24 abans de les 15.00h
Encàrrecs pel dia 31/12/21 s’encarregaran com a màxim el dia 27/12/21
l’entrega del càtering serà a la Fonda fins a les 15:00 h

US DESITGEM
BONES FESTES!


