CÀTERING
CARTA

l or

Farina, llevat, sal, aigua i un polsim de sucre.
Pastar, Dividir, Formar, Fermentar, Reposar i Enfornar
Aquesta és la màgia del pa.
No hi ha ingredients estranys.
No hi ha processos misteriosos.
No hi ha secrets.
Pot ser que recordar això cada matinada, en encendre els nostres forns, sigui el que
ens enamora del pa.
Saber que el pa és just. Honest.
Perquè amb els mateixos ingredients que poden trobar-se a qualsevol casa, en qualquevol supermercat, en qualsevol fleca, cadascú té l’oportunitat de fer amb les seves
pròpies mans el pa que vulgui.
És així de senzill i, a la vegada, així de complexe.
Des de 1927, en el Fornet tenim molt clar com volem fer les coses i quin pa volem fer
cada dia.
Volem fer un pa casolà, tradicional, sa… Autèntic.
És a dir, el pa que s’ha fet sempre.
I amb aquesta mateixa voluntat fornegem cada dia pa, brioixeria, pastissos, entrepans,
pizzes, amanides….
I tantes i tantes coses.
el Fornet
Som el que fem

ESPECIALITATS SALADES

PREUS KG

CANAPÈS								| 49,00 €
Salmó, caviar, pernil ibèric, anxoves, formatge, pernil i formatge i cranc
Aprox 70 unitats/kg

La comanda mínima és de 500 g (35 unitats aprox.)

PASTES SALADES							| 30,00 €

Anxoves, tonyina, pernil dolç, sobrassada i frankfurt
Aprox 70 unitats/kg

La comanda mínima és de 500 g (35 unitats aprox.)

PREUS UNITAT
“MONTADITOS” FREDS
Pernil ibèric								| 1,40 €
Tonyina									| 1,40 €
Cranc									| 1,40 €
Anxoves i pebrot rostit							| 1,40 €
Paté									| 1,35 €
Formatge de cabra i codony							
| 1,60 €
Salmó i our dur								| 1,80 €
Caviar									| 1,60€
La comanda mínima és de 4 unitats per cada tipus

CROQUETES

PREUS UNITAT

Croqueta de perol								| 0,80 €
Croqueta de bacallà							| 0,80 €
Croqueta de pernil ibèric							| 0,80 €

MINI BRIOIX

PREUS UNITAT

Vegetal amb pollastre							| 1,70 €
Vegetal amb tonyina 							| 1,70 €
Vegetal amb gall d’indi							| 1,70 €
Vegetal amb salmó 							
| 1,80 €
Pernil dolç i formatge 							
| 1,60 €
Sobrassada i formatge							| 1,60 €
Paté i formatge 								| 1,60 €
Pernil i formatge brie 							
| 1,70 €
Formatge de cabra i codony							
| 1,70 €
Formatge manxec								| 1,60 €
La comanda mínima és de 4 unitats per cada tipus

PREU UNITAT
Pernil ibèric								| 1,70 €
Formatge brie i gall d’indi							
| 1,60 €

MINI CROISSANTS DE MANTEGA					

La comanda mínima és de 4 unitats per cada tipus

PREU UNITAT
Pernil ibèric								| 1,70 €
De cereals amb formatge fresc							
| 1,95 €
D’olives amb tonyina i pebrot rostit 						
| 1,95 €
De sègol i nous amb formatge brie i gall d’indi					
| 1,95 €
De ceba amb ou dur i espàrrecs						
| 1,95 €

MINI ENTREPANS AMB PA NATURE

La comanda mínima és de 4 unitats per cada tipus

PREU UNITAT
Truita de patata								| 1,50 €
Llonganissa								| 1,50 €
Xoriço									| 1,50 €
Pernil dolç								| 1,50 €
Formatge									| 1,50 €
Botifarra blanca								| 1,50 €
Pernil									| 1,50 €

MINI ENTREPANS AMB PA NATURE O MINI BRIOIX

La comanda mínima és de 4 unitats per cada tipus

SANDVITXOS VEGETALS

PREU UNITAT

Tonyina									| 1,70 €
Pollastre rostit								| 1,70 €
Pernil dolç i formatge							| 1,70 €
Integral amb espàrrecs i ou dur						
| 1,70 €
Integral amb salmó i ou dur							
| 1,90 €
La comanda mínima és de 4 unitats per cada tipus

QUICHE LORRAINE MINI

PREU UNITAT

Pernil i formatge								| 1,85 €
Bacó
								| 1,85 €
Espinacs									| 1,85 €
Ceba									| 1,85 €
La comanda mínima és de 4 unitats per cada tipus

PREU SAFATA
Pernil ibèric								| 25,00 €
Truita de patata i ceba							
| 18,00 €
Llonganissa								| 18,00 €

PA DE VIDRE

PREU UNITAT
Amanida de pasta								| 3,50 €

AMANIDES

Pasta espiral cuita, tomàquet cherry vermell tallat, blat de moro dolç en conserva, vinagreta de vinagre blanc,
ou dur ratllat, fulles d’espinacs baby, formatge feta, pollastre cuit laminat i olives verdes laminades.

Grega amb hummus

						

| 3,50 €

Amanida cèsar amb filet de pollastre						

| 3,50 €

Hummus, formatge feta, tomàquet cherry vermell, tomàquet cherry groc, menta selecció, cogombre, ceba tendra tallada,
pa torrat, orenga selecció, oli d’orenga i olives kalamata trencades.
Enciam, fulles d’espinacs, pollastre arrebossat, formatge parmesà, crouton de pa i salsa cèsar.

Pollastre i formatge fresc							| 3,50 €
Barreja d’enciams, pollastre rostit, formatge fresc, panses, nous i llavors de rosella, pa de coca.

Verd amb tonyina								| 3,50 €
Barreja d’enciams, tonyina, ceba, tomàquet, blat de moro i olives.

Codony i formatge de cabra							

| 3,50 €

ESPECIALITATS DOLCES

PREU KG

Barreja d’enciams, formatge de cabra, codony, panses i nous.

REBOSTERÍA								| 39,00 €
Aprox 60 unitats/kg

La comanda mínima és de 500 g (30 unitats aprox.)

MINI BANDES DE FRUITES						
Aprox 40 unitats/kg

| 34,00 €

La comanda mínima és de 500 g (20 unitats aprox.)

PREU UNITAT

PASTISSERIA				500g		

750g		

Sara					16,00

24,00		32,00 €

Mantega i ametlla

1kg

Sacher					19,00		28,00		37,00 €
Xocolata amb capes de melmelada de gerds

Massini		 			19,00		28,00		37,00 €
Nata i trufa i cobertura de rovell

Selva negra				19,00		28,00		37,00 €
Pa de pessic de xocolata amb capes de nata i encenalls de xocolata

Banda de fruites								30,00 €
Pastís aniversari							
35,00 €

CAFETERIA

PREU UNITAT

Mini croissant
							| 0,50 €
Mini croissant de xocolata							| 0,60 €
Mini croissant de crema							| 0,60 €
Mini croissant de frankfurt							| 0,60 €
Mini croissant de sobrassada							| 0,60 €
Mini croissant de pernil i formatge						
| 0,60 €
Mini ensaimada								| 0,90 €
Madalena petita								| 0,50 €
Mini brownie								| 0,85 €
Mini pa de pessic d’ametlles							
| 0,85 €
Palmeretes de xocolata							| 0,55 €
Palmeretes de xocolata blanca						
| 0,55 €
Palmeretes normals								| 0,50 €
Coquitos									| 0,80 €
Bol de fruita natural							| 2,95 €
Cafè									| 1,60 €
Infusió									| 1,95 €
Suc (taronja,pinya, prèssec)							| 2,00€
Refresc									| 2,10 €
Aigua (50cl)								| 1,80 €		
Cervesa									| 2,20€

DEMANA EL TEU CATERING PERSONALITZAT
A més, disposem de locals per a les teves celebracions.
Fes la teva comanda amb 48 hores d’antelació
Tel. 93 453 26 49
catering@rosendomila.com
Horari
Dilluns a Dijous de 9:00 a 17:00
Divendres de 9:00 a 14:00

CONDICIONS I CONSELLS GENERALS DE VENDA
Espais: Disposem d’espais per a la celebració de l’esdeveniment.
Truca’ns i t’informarem.
Serveis: Disposem de servei de cambrers i de tot el material de parament necessari.
Consulta els preus.
Comandes: Per a realitzar l’encàrrec són necessàries
48 hores d’antelació en dies laborables.
Transport: El cost per a enviaments a Barcelona ciutat és de 20€,
per a enviaments fora de Barcelona el cost és de 30€.
Per a comandes superiors a 200€ el transport és gratuït.
Preus: En cas d’alteració del preu d’algun dels nostres productes,
el client serà degudament informat. Els preus inclouen l’IVA.
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el_fornet

www.elfornet.com

elfornetcom

