
T’oferim un servei de menjar a domicili o per emportar 
perquè gaudeixis de la nostra cuina a casa teva.

Algunes propostes tradicionals i d’altres més innovadores, 
elaborades amb producte fresc de primera qualitat i la 
nostra manera de fer de sempre.

SERVEI DE

CUINA
A DOMICILI I PER EMPORTAR



CARTA PER EMPORTAR
D E  D I M A R T S  A  D I U M E N G E  A L  M I G D I A

D I V E N D R E S  I  D I S S A B T E  A  L A  N I T



Fingers de pollastre amb panko i salsa de mel
i mostassa (6 un.)

6,60€

Flautes de blat de moro cruixent, pollastre amb 
chipotle i coriandre i guacamole (6 un.)

7,50€

Broquetes de pollastre marinat d'estil thai
amb salsa dolça de xilis (6 un.)

6,60€

Hummus de remolatxa
amb oli de menta i sèsam negre

4,00€

Ceviche de llagostins amb cítrics mediterranis, 
ceba morada, coriandre i blat de moro

10,90€

Tàrtar de salmó amb alvocat i poma verda

10,90€

Tataki de salmó amb maduixetes
i salsa de soja, gingebre i llima

11,90€



Tacos de "carne al pastor" amb pinya, coriandre, 
ceba morada i crema fresca (2 un.)

8,50€

Els calamars amb ceba de la meva mare

13,00€

Pop amb parmentier de patates amb allioli, 
migues de botifarró

i oli de pebre vermell de la Vera

14,00€

Les nostres mandonguilles amb sípia i xocolata 
(6 un.)

9,00€

Wok de fideus amb verduretes i salsa de soja, 
gingebre, llima i oli de sèsam

6,00€

Els nostres canelons tradicionals amb foie
i beixamel de tòfona (6 un.)

12,00€



Risotto de bolets amb tòfona i parmesà
(mínim 2 racions)

9,00€

Arròs del senyoret amb sípia, gambeta, musclos, 
costella, pollastre i botifarra (mínim 2 racions)

12,00€

Curri tailandès de pollastre amb verduretes
i arròs basmati aromatitzat

9,00€

Burger de vedella de proximitat amb pa Triticum, 
formatge de cabra, ceba acaramel·lada

i patates especiades

9,00€

Hamburguesa de vedella de proximitat amb ceba 
acaramel·lada, foie poêlé i patates especiades

10,90€

Suquet de rap amb gamba vermella

14,90€



P O S T R E S

Brownie de xocolata i avellanes
3,30€

El nostre cheesecake de mascarpone
amb fruita vermella

3,90€

Lemon Pie amb gelatina d’alfàbrega
i merenga de vainilla

5,90€





VINS I CAVES
El maridatge perfecte pels nostres plats amb aquests vins i 

caves que hem seleccionat especialment per a tu.

Vi blanc DOTZE VINS DO Terra Alta
8,90€

Vi negre DOTZE VINS DO Costers del Segre
9,00€

Cava MAS CANDÍ DO Corpinnat
10,50€



MENÚ DELIVERY
F A S E  1

Patates braves amb la nostra salsa casolana 

Croquetes de pernil ibèric 

Krustillant de foie amb ceps 

Bunyols de bacallà amb maionesa de llima 

Fingers de pollastre amb salsa de mel i mostassa 

Flautes de blat de moro cruixent de pollastre
amb chipotle, coriandre i guacamole 

Mini flamiche de porro i emmental 

Cassoleta sobrassada amb ceba acaramel·lada, 
pinyons i mel 

Brotxeta de pollastre marinada estil thai
amb salsa dolça de xilis

Mini de pernil ibèric amb tomàquet 

Mini de formatge de cabra amb codony 

Mini burger amb formatge i ceba cruixent 

19,90€/persona

(mínim 10 persones)

Ja podeu fer la vostra reserva!

Ara ja podem fer reunions de fins a 10 persones
i us tenim preparat un menú delivery especial 

perquè només us hagueu de preocupar de gaudir 
de la companyia dels vostres:



COMANDES

Servei de dimarts a diumenge al migdia
i divendres i dissabte a la nit

Comandes abans de les 17:00 hores
del dia anterior

Comanda mínima de 25,00€

Recollida al nostre local de La Garriga
de 12:00 a 14:00 hores

NOU HORARI NITS DE DIVENDRES I  DISSABTE:
de 20:00 a 21:00h

Lliurament de comandes a domicili
de 12:00 a 14:00 hores

NOU HORARI NITS DE DIVENDRES I  DISSABTE:
de 20:00 a 21:00h

Lliurament de comandes a La Garriga GRATUÏT

Lliurament de comandes a d’altres zones, consulteu preus

Pagament per transferència bancaria
(s’ha d’enviar comprovant), efectiu, Bizum o TPV

Els preus inclouen l’IVA del 10%

Vegetarià          Sense gluten          Picant

La disponibilitat dels plats dependrà de l’abastiment de matèries primeres. El nostre 
establiment i tot el nostre personal segueix estrictament la normativa general d’higiene, 
a més de totes les recomanacions de les autoritats sanitàries en referència a l’actuació per 
Covid-19, per tal de garantir una total seguretat alimentària dels nostres productes. Els 
lliuraments a domicili es faran mantenint la distància de seguretat recomanada i els 
nostres repartidors aniran equipats amb guants d’un sol ús i mascareta de protecció.

per whatsapp o telèfon al 617 483 082
o per email a info@angelscatering.cat


