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

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

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, boHfarró 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 peHta i les gambes
pelades. Tot per no embrutar-se els dits.

Fideuà Negre
Aproﬁtem la Hnta 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

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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