Del 13 al 16 de maig CARDEDEU

#ficard.cat

19.30h

CAN LLIBRE
Cardedeu (938 462 608)
- Canelons de pollastre a la barcelonina
- Fideuada a la catalana (fideus rossejats)
- Fingers de pollastre amb salsa de mostassa i mel
- Hamburguesa de vedella farcida de foie-gras
amb reducció de Pedro Ximénez
- Macarrons a la bolonyesa
- Mandonguilles amb sípia del Mediterrani
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CAN GARRIGA
Cànoves (938 434 937)
- Caneló de rostit i salsa de ceps
- Caneló de brandada i salsa de trompetes
- Galta de vedella confitada amb prunes i bolets
- Milfulls de patata confitada i botifarra del perol
- Peu de porc amb sípia i gambes
- Senglar guisat a l’estil de Joan Garriga

FOODTRUCKEVENTS
Cànoves (666 792 387)
- Crep cruixent de calamarsets (“chipirones”),
romescada i gamba
- El secret de porc ibèric a baixa temperatura i
patates noves confitades
- Hamburguesa de porc i peu, amb maionesa de
ceps i xips de moniato
- La crep de bolets i salsa foodtruckevents
- Les delícies de foodtruckevents
- Mar i muntanya de calamarsets i bolets de
temporada
- Timbal d’ànec amb salsa de prunes i confitura
de poma
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L’ANTIC CASINO
Cardedeu (938 462 956)
- Arròs negre amb allioli
- Bacallà gratinat amb mussolina d’alls
- Llaminera, filet de porc, amb salsa de porto
- Tripa (callós) i capipota amb cigrons
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SHAPOREM
St Antoni Vilamajor (938 452 797)
- Bao pulled pork i dashi
- Patates braves Shaporem
- Ceviche de llagostins, mango i kimchi
- Bistec tàrtar de vedella ecològica

GASTROBAR
Cardedeu (93? ??? ???)
- Arròs del senyoret
- Calamar farcit de carn i marisc
- Ceviche de corbina
- Patates braves

GASTROBAR
Cardedeu (93? ??? ???)
- Arròs del senyoret
- Calamar farcit de carn i marisc
- Ceviche de corbina
- Patates braves

TARANNÀ
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- Aletes de pollastre cruixents
- Botifarra esparracada amb ceba caramel·litzada
i brie
- Escalivada amb formatge de cabra
- Musclos a la marinera
- Pebrots de Padrón amb sal de Maldon
- Pebrots del piquillo farcits de brandada de
bacallà i salseta de gambes
- Rissotto de bolets
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IL CAPRICCIO ITALIANO
Cardedeu (938 455 407)
- Bruschetta clàssica
- Focaccia croccante con aglio
- Melanzane alla parmigiana
- Pasta: pasticcio alla Messinese
- Pizzeta della casa
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Complements
- Cervesa Sant Jordi - Cardedeu
- Begudes Codiba per escollir:
Vi negre, rosat i blanc
Cava Hill Brut nature 1887
Coca-Cola i Fanta
Aigua de Veri
Cervesa Estrella Damm sense alcohol
- Gran Cafè Ravezzi
- Aperitiu: Xarcuteria Xarcu 10
- Pa: Fleca Puig
Postres per escollir:
Formatgeria Mogent
Fleca Puig
Associació xocolates Hi Som
Maurici Cot
- postres sense gluten ni lactosa
Glugs:
- Broquetes de fruita variada banyades amb
xocolata, iogurt...
Xurros i dolços al teu gust
- Creps
- Granissat de síndria natural
- Pastís Red Velvet

La Fira amb el medi ambient: aquest any la vaixella és 100% compostable! El nostre agraïment a tots els col·laboradors i participants.
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