EMBOTITS CUITS; EL·LABORACIÓ CADA DIUJOUS

BOTIFARRES
Botifarra crua o salsitxes. s’elaboren dilluns i dijous;
Xoriç i xistorra (cada dijous)
Botifarres farcides / hamburgueses de tocino farcides:
-Rovelló
-Foie i ceps
-Espinacs, panses i pinyons
-Sobrassada i mel
-Olivada negre, poma i foie
-Tomàquet, oli aromatitzat i formatge de rulo
-Escalivada
-Emental
-Roquefort
-Crema gorgonzola i ametlla laminada
-Ceba caramelitzada
-Xocolata i taronja
-jalapenyos
-Alls tendres i pernil (segons temporada)
-Castanya i moniato (segons temporada)
-Calçots (segons temporada)
-Espàrrecs verds amb pernil d’ànec i mousse d’espàrrecs
-Pebrot verd, pernil salat i formatge brie
-Tomàquet natural, rulo de cabra i herbes provençals
-diabólica
-Salsa pesto
-Camagrocs

Bulls:
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PRODUCTES QUE ELABOREM

D’ou amb oliva
Negre
De La Garriga
De cap de senglar, blanc o negre
De rossinyols (segons temporada)
De foie
De panses, anous i sobrassada
De prunes, orellanes, figues cansalada amb pebre
Sol i ombra
D’ossets
De recapte
De sobrassada, anous i orellanes
De sobrassada i gorgonzola amb ametlles
De foie
De senglar; blanc o negre
De pebrot escalivat, ou dur i olives
De pollastre amb kebab i taronja
De pollastre amb ou dur i prunes
De gall d’indi amb herbes provençals i poma
Botiffara cuita
Botiffarra del perol
Botifarra d’ou
Botiffara negre
Catalana trufada

Varietats de botiffara d’ou:
Gorgonzola i anous
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Espàrrecs i pernil salat
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Alls tendres i pernil salat
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Verdures saltejades
O
Panses i pinyons
Xocolata blanca i ametlla crocant
Xocolata negre i taronja caramelitzada
Foie i codony
Calçots
Ceps
HAMBURGUESES
Hamburguesa de vedella amb alli julivert o sense
Hamburguesa de vedella amb foie i ceps (cada 15 dies)
Hamburguesa de vedella amb ceba caramelitzada (cada 15 dies)
Hamburguesa de vedella amb poma (cada 15 dies)
Hamburguesa de wagyu (cada 15 dies els divendres)
Hamburguesa de vedella ecològica amb shitake ecologic (cada 2 setmanes)
Hamburguesa de xai (cada setmana; dimarts o dimecres)
Hamburguesa de gall d’indi s/ all o amb ceba caramel·litzada(cada 2 setmanes)
Hamburguesa de pollastre amb espinacs, panses i pinyons (cada 2 setmanes)
Hamburguesa de pollastre amb pebrot escalivat (cada 2 setmanes)
Hamburguesa de pollastre amb all i julivert o sense (cada dia)
Hamburguesa de pollastre amb ceba caramelitzada (cada 2 setmanes)
ARREBOSATS:
Rollets de pernil i formatge (cada dimecres)
Rollets de pernil i formatge amb carn de caneló (cada 15 dies)
Croquetes de pollastre/bacallà/pernil, ceps o espinacs (cada dimarts)
LLibrets de pernil dolç i formatge, sobrassada i f. bacon i f. o formatge sol
Mandonguilles
Vedella

PLATS CUINATS
Caldo i carn d’olla(els dimarts d’hivern)
Lassanya de carn i espinacs (a partir de dimecres cada 15 dies)
truita de patata i ceba o panses i pinyons (cada dimarts)
Canelons de carn o espinacs (a partir de dimecres cada 15 dies)
Gra cuit: mongeta i cigró (cada dimarts, dimecres i divendres)
llentia (cada dijous)
ALTRES CUINATS, CADA SETMANA DIFERENTS
DEPENENT DE LA INSPIRACIÓ DE LA CUINERA
Estofat de vedella,
fricando,
pollastre farcit,
vedella a la mostassa,
rosbeef,
LLom farcit amb panses, foie, panses, ceba caramel·litzada i melmelada
Sofregits per fideus, fricando i macarrons
mandonguilles amb pèsols

RECORDA QUE TAMBÉ POTS FER LA TEVA COMANDA
A TRAVÉS DEL NOSTRES CORREUS ELECTRÒNICS:
LA GARRIGA
laperlalagarriga@hotmail.com
L’AMETLLA
laperllametlla@hotail.com

-A més a més servei de “demana el que vulguis a la yoyo i ella t’ho farà”

MARINATS O ADOBS:
Pinxos de pollastre al curri (cada dia)
Pinxos de xai, vedella o tocino (dimarts o divendres)
Preparat per a fajitas de pollastre o tocino amb verdures
A LA PERLA SABEM QUE EN LA VARIETAT ESTÀ EL BON GUST;
PER AIXÒ SEMPRE OFERIM PRODUCTES NOUS I DE QUALITAT.
-Llom ibèric
-Secret
-Xurrasco
-Pollastre amb D.O.
-...
-Deixa’t sorprendre i vine a veure què trobes

PART DELS NOSTRES PRODUCTES SÓN APTES PER A CEL·LIACS O ALÈRGICS A LA LACTOSA
LA ELABORACIÓ DELS PRODUCTES POT VARIAR SI LA SETMANA TÉ ALGÚN DIA FESTIU

TOTES LES NOSTRES CARNS TENEN EL SEU CERTIFICAT:
VEDELLA DE PROXIMITAT, VEDELLA ECOLÒGICA DEL RIPOLLÈS,
POLLASTRE ECOLOGIC DE CENTELLES, PORC IBÈRIC I UROC,
POLLASTRE 100% NATURAL,TERNASCO AMB D.O NAVARRA,
CHULETÓN D.O NAVARRA, BOU WAGYU, NEBRASKA,
MITJANA D’IMPORTACIÓ MADURADA.

