
 

 

 

 

PLATS PER ENCÀRREC PER NADAL I CAP D´ANY 2021 

 

 

Els preus, els plats, o alguna guarnició, 

podrien ser modificats segons disponibilitat 

del mercat 

 
Per aperitiu 

 

Assortit d’embotits ibèrics  

Piruleta de Foie d’ànec i melmelada de tomàquet  

Cannoli cruixent farcit de pernil  

Llagostí arrebossat amb pa japonès 

Bunyols de Bacallà  

13.60 € per persona (mínim per a 2 comensals) 

 

Assortit de canapès 
 

Safata de 600g aprox.(54 u apr) 

33.90 €  

Safata de 300g aprox. (27 un apr ) 

  19.50 €  

 

Les nostres Croquetes 
 

pollastre , Bacallà  pernil ibèric,* bolets i cecina  33 gr aprox 

                

0.85 € unitat 

 



 

 

 

CONFECCIONI EL SEU MENU 
 

Brou de Nadal amb galets i Mini mandonguilles 

6.30 € 

Pastís de peixos de roca i marisc  

9.50 € 

Els nostres Canelons tradicionals de carn 

 1.60 € unitat  

 Poma al forn amb micuit d’ànec i reducció de vi 

10.50 € 

Crep farcida amb una crema de vieires , gambes i xampinyons 

8.90 € 

** Canalons Xl ( 15 cm ) amb verduretes ,tofu i seitan  2 unitats   

                                                                                                                                   8.90 € 

** Quinoa Reial saltejada amb verduretes 

 8.35 € 

 

PEIXOS 

 

Suprema de lluç amb salsa de  mostassa suau i fruits secs 

14 .40 € 

Sarsuela   de Cua de rap i marisc  

Segons Mercat 

Llom de Bacallà  amb musselina d’all negre  

14.95€ 

Sípia farcida amb verdures al forn amb suquet d’Aigua marina i soja 

12.90 € 

 

 

CARNS 

 

½ espatlla de xai del país al forn (500g apr ,en cru) amb patates fornera 

 Segons  Mercat 

Rodo de pollastre de corral rostit, amb barrejada de bolets, pebrot del piquillo ,filet de 

porc i festucs  

13.60 € 

Cuixa d’ànec confitada amb peres de la Cerdanya i xocolata  

12.95 € 

Tall rodo de vedella rostit amb bolets 

Segons Mercat  

Jarret de porc Ibèric marinat amb vi negre i estofat amb Pebre Vert 

12 € 

** Fricandó de seitan amb bolets   

9.75 € 

 



 

 

 

Els plats amb el símbol *son aptes per vegetarians ** són aptes per 

Vegans i Vegetarians. 

 

Tots els preus inclouen guarnicions  i el 10% d ‘I.V.A 

Per mes informació o encàrrecs truqueu a els telèfons 

977241369 o be al 656234002 

També a través de la nostre web 

www.bendinattarragona.com 

 

O en horari comercial 

Del 15 al 23 i del 27 al  30 de Desembre 

Des de les 10h a 15h i de 17h fins a les 19.30h 

 

HORARIS D’ENTREGA 

 
Els dies 24 y 31 de Desembre 

de 18h a 20h 

Els dies 25 i 26 de desembre 

De 11h a 13h 

Ela dies 1 i 2 de Gener romandrem tancats per descans del 

personal 

 

Tot l’equip de Bendinat  os desitja que gaudeixin  d´unes         

Bones Festes 
 

 

http://www.bendinattarragona.com/

