
DATES PER FER ENCÀRRECS

Quan faciliti les seves dades en fer els encàrrecs, se li aplicarà la nostra POLÍTICA DE PRIVACITAT. La pot consultar a https://info.mercadona.es/ca/politica-de-privadesa.

Més informació:

Nit de Nadal: del 28/11 al 21/12
Nit de Cap d’Any: del 28/11 al 28/12

Unitats limitades

Encàrrecs
D E  N A D A L



Pollastre de corral farcit

Pollastre de corral desossat farcit d’escalunyes, 
tòfona, foie, prunes, espècies, brandi i cansalada 
fresca. Amb guarnició de patates a 
rodanxes i cebetes confi tades.

INSTRUCCIONS 
DE  PREPARACIÓ 
Talleu el pollastre a fi 
lets i poseu-lo al forn 
amb la safata especial 
de l’envàs durant 15 
minuts a 180 OC, sense 
la funció de gratinador.

½ Garrí rostit

Es caracteritza per tenir una pell 
cruixent. S’acompanya de
   patates a rodanxes i cebetes
      confitades.

INSTRUCCIONS 
DE  PREPARACIÓ 
Poseu la safata especial 
de l’envàs al forn, sense 
la funció de gratinador, 
durant 25 minuts a 
200 OC.

  4 Persones       15 Min       180 OC Sense gratinador

  3-4 Persones      25 Min      200 OC Sense gratinador

Canapès

• Cassoleta farcida de formatge amb salmó 
i anet.

• Cassoleta farcida de crema de sobrassada 
amb mel i pinyons.

• Cassoleta farcida de formatge stilton 
 i crispy de mango.

• Cassoleta farcida de barreja de formatges 
 amb figues.
• Cassoleta farcida de crema de rosbif de vedella 
 amb formatge.
• Cassoleta farcida de crema de foie 
 i poma caramel·litzada amb ou filat.
• Cassoleta farcida d’hummus.
• Cassoleta farcida de crema de formatge gust tòfona 

i encenall de cecina.
• Cassoleta farcida de brandada de bacallà 
 amb paté d’oliva negra.

Conserveu-los a la nevera i traieu-los a temperatura 
ambient una hora abans de consumir-los.

  3-4 Persones



Galta guisada

Amb salsa de carn i vi negre. 
Acompanyada de guarnició de 
patates a rodanxes i cebetes 
confitades. 

INSTRUCCIONS 
DE PREPARACIÓ 
Poseu la safata al microones 
i escalfeu durant 5 minuts a 
màxima potència.

Es caracteritza per tenir un gust 
suau. Amb la pell enrossida i cruixent, 
marinada amb sal, romaní, 
farigola i llimona. S’acompanya 
de patates a rodanxes i 
cebetes confitades.

Espatlla d’anyell

INSTRUCCIONS 
DE  PREPARACIÓ
Poseu la safata 
especial de l’envàs al 
forn, sense la funció 
de gratinador, durant 
25 minuts a 200 OC.

  1-2 Persones       25 Min       200 OC sense gratinador

  1-2 Persones       5 Min      Màx.


