
 Catàleg de Nadal 2021



Fes la teva comanda amb temps. 

Per a les comandes hi ha les 
següents dates límit:

Els preus són vàlids excepte si hi ha error 
d’impremta o canvis importants en els 

preus de mercat.
Tots els preus inclouen I’IVA.

cele
  brem

Dilluns 
3 de gener

Dissabte   
18 de desembre

Dimarts 
28 de desembre

Nadal

Cap d'any

Reis

Després de les dates límit consulteu 
la disponibilitat dels productes.



Safata de formatges per a 4 persones

Safata d’espatlla ibèrica
25 € / safata 300 gr

Safata de formatges  
per a 4 persones
19,50 € / safata 450 gr
	Formatge curat d’ovella 

amb tòfona negra
	Formatge Saint Marcellin 

de vaca
	Formatge Comté de vaca, 

9 mesos de curació
	Formatge de cabra tendre 

amb pistatxos
	Formatge blau de vaca 

Fourme d’Ambert

** Les fotografies només 
suggereixen la presentació

Safates d’embotits i 
formatges a mida*

*Preu segons contingut

Safates
Safata d’ibèrics    
per a 4 persones
29,50 € / safata 400 gr
Espatlla ibèrica, llom ibèric, 
xoriço ibèric,  llonganissa

Safata d’ibèrics per a 4 persones



Crema de garoines al cava  
8,80 € / bossa de 4 racions
Inclou la crema i 4 closques 
de garoina per presentar-la 

Rotllets de salmó fumat 
amb ou filat 
6,90 € / 100 gr

Rotllets de salmó fumat i 
mascarpone 
3,95 € / 100 gr

Salmó salvatge d’Alaska 
7,80 € / 100 gr

Caviar 
Per encàrrec (preu segons 
contingut)

Mi cuit Margarit amb 
tòfona negra d’hivern 
16,75 € / 100 gr

Esferes de foie gras
5,90 € / 100 gr 

Cruixent mini de foie gras 
i poma
13,20 € / safata de 12 
unitats

Torta del Casar d’aprox. 
500 gr 
33,80 € / kg

Torta castellana d’aprox. 
250 gr
11,90 € / u

Per picar

Crema de garoines al cava  Rotllets de salmó i esferes de foie gras



Caprici de pernil dolç cremat   
amb pinya, taronja o pruna
3,30 € / 100 gr

Caprici de pernil salat
3,95 € / 100 gr

Encenalls d’espatlla de gla 
de Guijuelo 
10,50 € / 100 gr

Croquetes de cua de bou
2,05 € / 100 gr

Hummus de carxofa
2,40 € / 100 gr 

gau
 dim



Caneló gegant de vedella, 
ceps i foie gras d’ànec 
8,80 € / u 

Canelons de Nadal*  
2,20 € / u
Amb el rostit de les grans 
ocasions

Canelons de Nadal amb 
beixamel de tòfona*      
2,55 € / u

Canelons de Nadal amb 
beixamel de llet d’arròs   
13,20 € / safata 6 unitats 
(congelats) 

* Canelons disponibles en 
safates de 6, 12 o 20 unitats. 

Canelons
Canelons de rap, lluç i gambes 
amb beixamel de tinta*
2,65 € / u

Canelons de bolets amb ceps, 
rovellons i altres bolets de bosc*
2,20 € / u

Canelons d’espinacs amb panses, 
pinyons i beixamel de tomàquet 
confitat*
 2,10 € / u

Canelons de Nadal amb 
beixamel de tòfona      

Sense llet

Sense llet



Crema de ceps
10,65 € / l
1 litre – 3 racions 

Crema de peix i marisc
16,50 € / l
1 litre – 3 racions
 
Petxines de peix i 
marisc  
4,95 € / u

Crep amb fines herbes 
fresques, gambes, 
vieires i velouté de 
peix i marisc
14,70 € / 1 u 

Brou de Nadal  
10 € / u
1 litre – 3 racions

Brou de Nadal amb 
galets grossos 
15,15 € / u
1 litre – 3 racions

Carn d’olla  
26,40 € / kg
Safata d’1,5 kg - 4 racions 
4 pilotes, cuixa de 
pollastre, vedella, 
peu de porc, cansalada, 
botifarra negra, cigrons, 
col, patata i pastanaga

Safata amb 4 pilotes
9,10 € / safata

Primers
plats

NOU

NOU

NOU

Crep amb fines herbes fresques, gambes, 
vieires i velouté de peix i marisc

Crema de peix i marisc
(no inclou les gambes)



Magret d’ànec amb castanyes, 
nap i moniato 
53,95  € / kg

Salsa de rostit per a magret
3,95  € / u (220 gr)

Mig cabrit amb aromes de camp
57,70 € / kg (tallat en 8 racions)

Espatlla de xai al forn amb grills de 
ceba, patata blanca i 
patata violeta
46 € / u (1 unitat - 3 racions)

Mig garrí amb marinat de llima, 
llimona i taronja
76 € / u (6 racions)

Magret d’ànec amb castanyes, 
nap i moniato 

Espatlla de xai al forn amb 
grills de ceba, patata blanca i 

patata violeta

Segons
plats

Mig cabrit amb aromes de camp

Cuinats a baixa temperatura 



brin
 dem

Filet de porc ral amb salsa de 
fruits del bosc
20,60 € / u (1 unitat - 2/3 racions)

Llom de porc ral farcit de prunes 
i pinyons
33,00 € / peça sencera
36,50 € / kg al tall 
Cuinat a baixa temperatura 
durant 2 hores

Roast beef de bou
71 € / kg peça sencera 
75 € / kg al tall 
La millor mitjana de bou 
per a un roast beef increïble

Vedella amb bolets 
27,20 € / kg

Fricando vegà de tofu amb  
castanyes i ceps
26,70 € / kg

Roast beef de bou

Filet de porc ral amb salsa 
de fruits del bosc



Pollastre de pagès farcit de Nadal 
148 € / u  (8-10 racions)
Amb farciment de fruita seca, 
pinyons, poma i salsitxa 

Pollastre “Rei del galliner” 
semidesossat i 
farcit de carn, carbassa i 
xampinyons
54,50 € / u (6-8 racions)
Inclou l’acompanyament de 
carbassa i xampinyons

Rodó de pollastre
31 € / kg peça sencera
35,50 € / kg al tall
Farciments: 

• Prunes i pinyons 
• Pernil cuit i formatge 

Rodó de pollastre amb foie gras 
i tòfona
38,80 € / kg peça sencera
42,50 € / kg al tall

Cuixes de pollastre amb salsa 
tartufata i patates mini
15,70 € / 2 u

Pernilets de pollastre amb prunes, 
pinyons i ceba confitada
10,50 € / 4 u

Calamars frescos de costa farcits 
de peix
41,70 € / kg

Pollastre “Rei del galliner” semidesossat i farcit 
de carn, carbassa i xampinyons
 

Pernilets de pollastre amb prunes, pinyons i 
ceba confitada



rega  
   lem

Espatlla de gla 
100% Ibèric pur 
1 espatlla sencera, 
desossada, tallada i 
envasada al buit 
Pes garantit 
2,100 kg

900 gr 
d’espatlla de gla 
50% Ibèric DOP 
Guijuelo

450 gr 
d’espatlla de gla 
50% Ibèric DOP 
Guijuelo
amb Vi Negre Les Sorts 
Sycar (D.O. Montsant) o 
Cava AT. Roca Brut 
Reserva

450 gr 
d’espatlla de gla 
50% Ibèric DOP 
Guijuelo

Tallats i envasats al buit 

En caixa 
embolicada

de regal

228 €

95 €

49,50 €

65 €



Servei a domicili
Truca a la teva botiga Margarit i informa’t

Xarcuteries Margarit

xarcuteries_margarit

www.xarcuteriesmargarit.com

botigues
Margarit

DESCARREGA EL CATÀLEG 
DE NADAL MARGARIT

Manuel Girona, 53 
T. 93 205 93 99

Caponata, 12 
T. 93 203 75 30

Cornet i Mas, 63 
T. 93 203 33 23

Mercat de Sarrià, parada 61 
T. 93 203 69 68

Benet Mateu, 52
 T. 93 203 20 93

Olesa de Montserrat
T. 93 778 54 26


