
Galta de vedella: 6,50€ (1 racció)
Galta de porc farcida: 13,50€ (2 raccions)

Cua de bou: 6,50€ (1 racció)
Cua de bou farcida: 18,80€ (2 raccions)

Croquetes: 5,00€/10 unitats

Espatlla de xai: 6,50€ (1 racció)

Canelons de rostit: 9,20 €/6 unitats
Canelons d’espinacs: 12,8 €/6 unitats

Ànec amb peres: 7,00€ (1 racció)
Confit d’ànec: 5,00€ (1 racció)

Pollastre farcit: 16,30 €/Kg

Tot servit en la seva mateixa bossa de cocció.
Tots els plats estan cuinats al buit proporcionant una gran 

qualitat gustativa i conservant molt millor tots els nutrients.

                            Plats cuinats
                                                                            Escalfar i menjar!

oriol@espallares.com   
Tel. 973654621 / 609751066
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Peus de porc: 6,50€ (6 unitats)

Guatlles a la vinagreta: 10,75€ (4 unitats)

Civet de porc senglar: 5,40€ (1 racció)

Garrí confitat: 9,20€ (1 racció)

Micuit d’ànec:
                        Pot de 100 gr: 9,00€
                        Bossa de 400gr: 29,00€

Cremes i sopes
Crema de verdures: 4,00€/3-4 raccions
Carbassa, porros, carbassó, gaspatxo
(segons temporada)          
                
Caldo: ""       4,00€/3-4 raccions
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Embotits
Xolís/Llangonissa:    " "  27,00€/Kg
Secallona/fuet:"             25,00€/Kg
Cap de llom:                          27,00€/Kg
Xolís roi/xoriço:                     25,00€/Kg
Sobrassada:                          27,00€/Kg
Pernil d’ànec:                        37,00€/Kg (peça 300gr)
                                           4,90€/sobre de 100gr.

Patés
Paté d’ànec:                      1,80€  (pot de 100 gr.)
Mousse d’ànec:                  2,50€
Porc senglar:                      1,90€
Estruç:                              2,70€
Anxova:                            1,90€
Escalivada amb anxoves:    3,30€
Garum:                              2,90€

Paté de muntanya:            4,50€ (pot de 250gr.)

Patés ecològics
Oliva negra:                      2,50€  (pot de 100 gr.)
Oliva verda:                      2,50€
Bolet:                               2,90€
Pebrot:                            2,10€
Albergínia:                        2,60€
Carxofa:                           3,80€
Paté de campanya:           2,00€

Conserves
All i oli de codony:               3,20€  (pot de 250 gr.)
Mermelades:                       4,00€  (pot de 250 gr.)
tomàquet, carbassa 
Ketxup natural:                   4,00€  (pot de 250 gr.)
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