NADAL 2020/2021
ELS NOSTRES DOLÇOS
ASSORTIT DE TORRONS
Tou suprema kg.
Músic kg.
Tou suprema tauleta
Dur suprema tauleta
Crema torrada tauleta
Massapà nous tauleta

Encàrrecs al: 659.961.794
C/ Enric d’Osso, 24 – Tortosa Temple - 977 442 359
C/ Mig dia-Arnes – Tortosa Ferreries - 977 580 972
C/ Cristòfol Despuig, 18 – Tortosa Centre - 977 441 657
Mercat Central, P. 11,12 – Tortosa Centre - 977 510 190

info@panaderiaalqueza.com
www.panaderiaalqueza.com

26,75 €/kg
40 €/kg
8,20€
8,20€
7,50€
7,50€

ARBRES DE NADAL
Arbre fruits secs
31,50€
Arbre discs fruits secs
35,00€
Arbre ametlla caramel.litzada 39,00€
Arbre xoco arròs inflat
23,50€
Arbre discs lacasitos
2 8,00€

Músic xoco blanc tauleta petita
Músic xoco negre tauleta petita
Músic xoco llet tauleta petita
Xoco arròs inflat negre tauleta
Xoco arròs inflat llet tauleta

PA ESTEL DE NADAL
Pa estel Nadal gran
Pa estel Nadal petit

8,00€
4,00€

MOUSSE
Mousse xixona kg.

NEULES

6,00€
6,00€
6,00€
6,00€
6,00€

2,60 €/100g

TRONCS DE NADAL

Neules bossa
3,40€
Neules bossa xoco negre/ llet/
blanc
5,35€

Troncs Nadal gran nata/trufa 7/8 persones
30,00€
Tronc Nadal petit nata/trufa 4/5 persones
22,00€

TORTELL DE REIS
Tortell reis gran sense farcir 10/12 persones
Tortell reis petit sense farcir 6/8 persones
Tortell reis gran facit cabell, bross, xoco, crema
Tortell reis petit facit cabell, bross, xoco, crema
Tortell reis gran facit massapa
Tortell reis petit facit massapa
Tortell reis gran trufa / nata
Tortell reis petit trufa / nata

23,10€
15,75€
28,95€
19,95€
25,30€
16,85€
31,35€
25,30€

ELS NOSTRES ÀPATS
CANELONS

IBÈRICS

Maxicaneló de cua de bou i tòfona
blanca. -7,5€
- Caneló gran de pollastre rostit amb
cremós de pernil ibèric. -7,5€
- Canelons de verdures i beixamel
d'olla. (2,30 €. Unit.)
- Canelons de carn i beixamel de
tòfona negra. (3€. Unit.)
- Canelons de peix i marisc i beixamel
de gamba vermella (3€.Unit.)

- Pernil ibèric de cebo
"Arturo Sánchez" (100gr.) – 13€
- Pernil ibèric 50% "Jove Viñes-"
(100 gr.) – 8€
- Llom ibèric
"Arturo Sanchez" (100gr.) -11€
- Assortiment d'ibèric (Llonganissa,
Xoriç, Llom) (100 gr.) -8€

MINICARTA DE COQUES

- Rovellons + cansalada ibèrica + espàrrecs verds. -10€
- Tomata + ceba + baldana + pinyons + allioli. -10€
- Carxofes + bacó + romesco. -10€
- Pernil ibèric + rúcula + formatge fresc. -10€
- Escalivada + anxoves + tonyina. -10€
- Rossinyol + botifarra blanca + alls tendres. -10€
-Coca de ceps amb sobrassada i ous de codorniu. -10€

CARNS
- Ternasco al forn a baixa temperatura i patates al romaní. -12€
- Galta de vedella glacejada amb foie i carbassa caramel·litzada. -12€
- Melós de vedella i saltejat de bolets amb patates al forn. -10€
- Ploma o secret ibèric de gla adobada a baixa temperatura. -14€
- “Rabo” de bou guisat tradicional amb patatas. -14€
- Espatlla de cabrit amb el seu propi suc. -22€

COMPLETEM LA TAULA
- Pop rostit amb allioli de pesto i llit de patates
braves. -10€
- Paté de llagostins amb les seves torrades de
pa de panses. -9€
- Raviolis de verdures i vieira lacats amb
cremós de porros. -7,5€
- Foie amb melmelada artesana de meló i
síndria. -11€
- Crema de marisc i vieira (Plat individual) . -7€
- Tataki de tonyina, ceba caramel·litzada i
vinagreta de soja. -11,5€
- Assortiment de minicroquetes (per fregir a
casa). " Cua de bou, pernil ibèric, pollastre.
(15 unitats). -8€
- Ensaladilla cremosa de llamàntol. -7€
- Llingot de salmó marinat-gin amb guacamole
i torrades de fruits secs. -10€

DEL MAR A LA TAULA
- Bacallà amb tempura de cigrons gratinat
amb allioli. -12€
- Lluç farcit de pop amb salsa verda i
llagostins a l'all. -11€
- Rap a la marinera amb llamàntol . -12€

