Sempre que vulguis,
cuinem per a tu
Arrossos, Paelles i Fideuàs

Encàrrecs a:
Cal Rostit
Maria Vidal 71,Villassar de Mar
T: 676467164
obrador@calrostit.com
www.calRostit.com

Per picar…
PVP
Anxoves del Cantàbric

5,50

Safata de 55 gr. d'anxoves del nord preparades i adobades a
Argentona (7 ﬁlets aprox.).

Bunyols de bacallà̀

10,00

Safata de 12 bunyols de bacallà una mica boteruts perquè son fets a
casa.

Cargols a la llauna

16,50

Safata de 500gr. de cargols bové fets al forn i ﬂamejats amb brandy.
Els acompanyem amb all i oli i/o salsa vinagreta picantona.

Cargols picantons

16,50

Safata de 500 gr. de cargols bovers de Girona elaborats amb salsa i
espècies, la recepta picantona de l'àvia Maria.

Carpaccio d’angus

8,50

80 gr. de carn de bou Angus marinada i tallada molt ﬁna amb
llenques de parmesà i vinagreta de mostassa.

Crestes de Cal RosCt

9,60

Safata de 12 peNtes "empanadillas" de tonyina amb tomàquet
sofregit.

Ensaladilla russa

10,00

500 grs. de la nostra barreja que porta tonyina, pastanaga fresca,
pèsols, patata, ou i mahonesa… te’n lleparàs els dits.

Escamarlans amb ceba conﬁtada

28,00

Safata de 500 gr d'escamarlans de mida mitjana saltejats amb ceba
caramel·litzada.

Gamba llagosCnera al cava

20,20

Safata de 500 gr. de gambot fet al forn amb una picada d'all i
julivert, tot aromaNtzat amb cava.

Ous farcits

9,00

Safata de 6 ous durs farcits amb tonyina, maonesa i el propi rovell de
l'ou.

Patates braves de Cal RosCt

5,50

Safata de 500 gr. de patates fregides amb la salsa brava que
buscaves, un punt picant.

Seitons amb vinagre

5,60

Safata de 100 gr. de seitons adobats a Argentona sense conservants
ni colorants.

Viruta Reserva

3,50

Safata de 100 grs d’encenalls de pernil ibèric reserva.

Xipirons enfarinats

14,50

Safata de 500 gr. de calamars peNts i tendres amb fregit andalús.
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Arròs, Paella o Fideuà (per encàrrec mín. 2 persones)

20,00

5 o més
persones
Preu ració
18,00

11,20

10,08

9,50

8,55

9,50

8,55

7,50

6,75

10,00

9,00

10,50

9,45

7,50

6,75

9,00

8,10

Preu ració
Arròs caldós de llamàntol
Així que amb un ingredient tant senyor hem preparat un bon
arròs caldós! Un plat ben bé de festa major! Cal encarregar-ho
amb 3-4 dies d’antel·lació

Arròs caldós de peix i gambes

Un bon fumet ajuda a fer un arròs caldós amb rap, gambes,
musclos i cloïses.

Arròs passejat
Altrament dit, arròs al forn, és ben diferent, porta brou de carn,
costella de porc, cigrons, cansalada, boNfarró de ceba, patates,
tomàquet i un cap d’alls al bell mig de tot. Cal encarregar-ho
amb 3-4 dies d’antel·lació

Fideuà

Fideus amb sípia, gambes i escamarlans i la seva tarrineta d’all i
oli.

Fideuà del Senyoret
Al ﬁdeu rodó i amb forat li afegim la sípia ben peNta i les gambes
pelades. Tot per no embrutar-se els dits.

Fideuà Negre
Aproﬁtem la Nnta ben fosca de la sípia, hi afegim gambes i una
tarrineta d’all i oli.

Paella de Marisc
Porta rap, gambes, musclos i cloïsses.

Paella de Verdures
Porta mongeta tendra, garrafó i verdures de temporada.

Paella Mar i Muntanya
Porta acabat al forn amb pollastre, gambes, sípia i cloïsses.
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No trobes el que busques?
Pregunta’ns. 676467164

Us recordem que
Cal Rostit és una rostisseria de Vilassar de Mar. Preparem menjar casolà per
emportar i també resolem la cuina per esdeveniments especials com festes
assenyalades, aniversaris o qualsevol tipus de celebració on el menjar a peu dret o
de plat és important.

Cal Rostit -Maria Vidal 71, Vilassar de Mar
T: 676467164
obrador@calrostit.com
www.calRostit.com
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