P E R

E M P O R T A R
10,45 €

CRUIXENT DE FORMATGE AMB OLIVES NEGRES
Formatge gruyere fos al forn amb rodanxes d’olives negres
trencat en trossos.

PORCIONS DE PIZZETES AL GUST

18 u.

12,55 €

18 u.

12,95 €

6 u.

13,60 €

8 u.

16,75 €

10 u.

17,10 €

Pizza a escollir entre els següents sabors: tonyina, pernil, bacó,
4 formatges i frankfurt.

PORCIONS DE COCA TALLADA AMB
VERDURETES
Coca de pa, amb base de sofregit de tomàquet, pebrot
vermell, verd i ceba fetes al forn.

QUICHES DE BACÓ I/O ESPINACS
Tartaletes individuals de pasta brisa amb farcit d’espinacs a la
catalana i/o de bacó, amb formatge gruyere. 3 u. de cada tipus

BRIOXETS VEGETALS VARIATS
Mini briox amb base de maionesa, mesclum i rodanxes de tomàquet,
de tonyina i/o de pollastre rostit amb orenga. 4 u. de cada tipus

BRIOXETS AMB PERNIL DOLÇ, FORMATGE I
MANTEGA
Mini briox amb base de mantega, pernil dolç i formatge.

SANDVITXOS VEGETALS EMBOLICATS

8 u.

17,80 €

Pa de motlle blanc amb base de maionesa, mesclum i rodanxa de tomàquet.
2 u. de toynina
2 u. mesclum tires de pollastre rostit i orenga
2 u. mesclum de cranc, salmó, blat i maionesa
2 u. base de mantega, pernil dolç i formatge (sense mesclum i tomàquet)

MINI VIENES VARIADES

12 u.

20,60 €

12 u.

24,60 €

18 u.

18,30 €

18 u.

12,55 €

Panets rodons de pa blanc amb tomàquet i oli, farcits de fuet,
botifarra blanca i formatge.

MINI VIENES AMB PERNIL IBÈRIC
Panets rodons de pa blanc amb tomàquet i oli, farcits de virutes
pernil ibèric.

MINI CROISSANTS AMB PERNIL IBÈRIC
Mini croissants farcits de virutes de pernil ibèric.

CROQUETES DE ROSTIT

24,60 €

ENCENALLS IBÈRICS AMB TORRADES DE PA
DE VIDRE
Virutes de pernil ibèric, envoltades de torrades de pa de vidre.

“MONTADITOS” D’IBÈRIC, POLLASTRE I/O
CRANC

18 u.

24,60 €

18 u.

24,60 €

6 u. Pa torrat amb base de tomàquet i oli, i virutes de pernil ibèric
6 u. Pa torrat amb mesclum de tires de pollastre rostit amb orenga
6 u. Pa torrat amb mesclum de cranc, salmó, blat i maionesa

MINI CROISSANTS D’IBÈRIC, POLLASTRE I/O
CRANC

6 u. Mini croissants farcits de tires de mesclum i virutes de pernil ibèric
6 u. Mini croissants farcits de tires de pollastre rostit amb orenga
6 u. Mini croissants farcits de cranc, salmó, blat i maionesa

TARTALETES DE FRUITES
Tartaletes individuals de pasta brisa, amb crema pastissera, fruits
del bosc i kiwi.

6 u.

13,60 €

MINI ENSAIMADES

10 u.

9,40 €

MINI CROISSANTS VARIATS

18 u.

10,45 €

24 u.

10,45 €

6 u. Mini croissants normals
6 u. Mini croissants amb xocolata negra
6 u. Mini croissants amb xocolata blanca

PALMERES VARIADES
8 u. Mini palmeres normals
8 u. Mini palmeres amb xocolata negra
8 u. Mini palmeres amb xocolata blanca

VILANOVA I LA GELTRÚ

SITGES

Rambla Principal, 31

Carrer de l’Illa de Cuba, 47

+34 93 893 15 13

+34 93 790 03 70

Rambla Principal, 104

Carrer Sant Francesc, 19

+34 93 816 58 72

+34 93 811 41 32

Avinguda Francesc Macià, 24

Carrer de les Parellades, 80

+34 93 893 97 31

+34 93 894 71 68

Consultes generals: info@simpatic.cat

