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WOK DE VERDURES AMB SALSA TAMARI 

MANDONGUILLES AMB VERDURES 

310430 - Safata d’1 kg. 

320430 - Safata de 400 gr. 

330430 - Safata de 250 gr. 

310760 - Safata d’1 kg. 

320760 - Safata de 400 gr. 

330760 - Safata de 250 gr. 

Tirabecs, favetes de soja, brots de soja, brot de bambú, 
castanya d’aigua, amb totes les seves beneficioses   
propietats, saltejats al wok, a alta temperatura, perquè 
quedin cruixents i amb colors vius i atractius, amb el 
punt just de salsa per poder degustar els diferents  
gustos i textures de totes les verdures que composen 
el plat.  

Mandonguilles elaborades amb magre de vedella,  porc 
i   pollastre. Fregides i amb un bon sofregit de ceba de 
Figueres i pastanaga s’incorporen les verdures i el brou 
de cuinar-les per aconseguir una salsa exquisida. El verd 
intens del pèsol extra fi, el taronja de les rodelletes de 
pastanaga i els botonets  marronosos del xampinyó 
mini aporten una combinació de colors que fa que 
aquest senzill plat, quedi espectacular . 
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POLLASTRE AL CURRY AMB ARRÒS THAI GESSAMÍ 

310715 - Safata d’1 kg. (Només pollastre) 

320715 - Safata de 400 gr. (Pollastre+arròs) 

330715 - Safata de 250 gr. (Pollastre+arròs) 

Pit de pollastre combinat amb la salsa més representativa de 

la   gastronomia Índia.  Elaborada amb ceba, llet de coco i una 

barreja d'espècies i gingebre, li dona un picantet molt suau i 

particular. Combinat amb l’arròs thai gessamí saltat amb  

ceba tendra i all   tendre, tenim un plat acabat per menjar en 

qualsevol ocasió. 

CANELÓ DE VERDURES ROSTIDES AMB BEIXAMEL DE BRÒQUIL I AMETLLA 

310145 - Safata de 6u. (3 racions) a/beix. 

330075 - Safata de 2u. (1 ració) a/beix. 

Caneló apte per a vegans. Es cuina el Seità i el Tofu (amb alt 

valor nutritiu), ingredients suaus, de sabor lleuger i amb una 

alta capacitat d'absorció dels sabors, com un bon rostit    

tradicional: incorporant el xampinyó, la ceba, el porro, la 

pastanaga, alguna cabeça d'all, tomàquet, oli d'oliva i 

sal. S’embolica amb pasta fresca sense ou i s’elabora amb 

una beixamel amb beguda de civada, margarina de Girasol i 

bròcoli. Al damunt s’hi posa   ametlla picada que donarà un 

punt cruixent i   torrat al gratinar.  

Aquest caneló forma part de la línia de canelons especials, si 

el vols personalitzar, els fem de 14cm i 85gr de pes, i també 

380085 - Safata de 2u. (1 ració) a/beix. (caixa de 8s.) 

380055 - Canelons s/beix. De 20cm (caixa de 42u.) 

380056 - Canelons s/beix. De 14cm (caixa de 42u.) 


