
Bon
Nadal

Capsa aperitiu
Blini de sègol i milfulles de truita 

fumada
 amb mantega salada
“Tatin” de poma i foie
Musclos a l’estil “thai”

Navalla con�tada amb salsa ponzu de 
maduixa

Taco verd amb escabetx de guatlles i 
bolets

12€/persona. Mínim 4 persones

Per compartir
Capsa de formatges 

Tastet de cinc formatges de pastor amb diferents 
pans i melmelades de

 temporada
36€ la caixa per a 6 persones

Delícies
Terrina de foie feta a casa, amb torrades (300 grs): 33 €
Terrina de foie, trompetes i codonyat, feta a casa amb 

torrades (300 grs.): 30 €

Ostres Louis, d’un sabor i textura excepcionals:
us les oferim amb diferents salses per alegrar el pala-
dar…., japonesa, gin-tònic, nikkei de boltes…6€/u. 

Mínim 6 unitats

Garotes amb tàrtar de gambes i algues 6€/u. Mínim 6 
unitats

Fe no és esperar, fe no és somniar.
Fe és penosa lluita per l'avui i pel demà.

Fe és un cop de falç,
fe és donar la mà.

La fe no és viure d'un record passat.
Enterrem la nit, enterrem la por.

Apartem els núvols que ens amaguen la claror.
Hem de veure-hi clar,

el camí és llarg
i ja no tenim temps d'equivocar-nos.

Cal anar endavant
sense perdre el pas.

Cal regar la terra amb la suor del dur treball.
Cal que neixin flors a cada instant.

Lluís Llach

El Ginjoler us desitja molt bones festes i que sempre tingueu la força i la fe 
de lluitar per aconseguir els vostres somnis.



Plats
Escudella tradicional amb galets farcits i terrina de carn d’olla: 8€

Escudella de bacallà: galets amb brandada, cols, arrels i tubercles i un 
“twist” de tòfona: 12€
Canelons de rostit: 8€

Caneló fred de gambes, alvocat i cítrics: 11€
Tronc de turbó,coca de patata, ceba i escabetx de bolets: 19€

Llobarro amb espaghetti de verdures i xutnei de ceba, taronja i cacau: 22€
Caldereta de peixos i mariscos: 15€

Pollastre de pagès sense feina, farcit amb botifarra i fruits secs i
 escamarlanets: 17€

Magret d’ànec d’aglà, salsa de taronja i paillason de patates:16€
Llata de vedella a la cullera amb bolets i moniato: 14€

 Dolços

Els avets
15€ petit - 18€ gran

Avets de xocolata cruixents i 
divertits per compartir al mig de 
la taula o en llargues sobretaules

Els torrons
Xocolata blanca, pistatxo i cruixent de gerds: 17€

Xocolata amb llet, cookies i avellanes: 14€
Xocolata negra amb neules , cafè i ametlla

 fumada: 14€

Ampolla-Menú degustació
Regala El Ginjoler, regala temps per compartir. Un menú degustació per a 

dues persones al nostre restaurant de St. Feliu de Guíxols. 
130 € (menú degustació per a dues persones i ampolla de vi o cava)

Lot de formatge
El lot de formatges amb els nostres

 maridatges: 40€
PetitOt de Mas Alba amb codonyat
La Balda amb bastonets de pa d’oli

Tap de la Bruguera amb cake de pastanaga
Le Bolut de pebre amb melmelada de la 

Carme Picas

Troncs
Escuma de gerds i xocolata 

blanca i yuzu sobre una base de 
crema cremada i melmelada de 

gerds
Xocolata-xocolata sobre una 
base de bescuit sense farina i 

crema de castanyes

Cap d’any

Recollida d’encàrrecs el 24 i 31 de desembre
El Ginjoler Som Càtering: de 15h00-17h00

El Ginjoler a l’Hort del Rector de
 Sant Feliu de Guíxols: de 15h00-16h00

Us el podem portar a casa, informeu-vos-en!
Informació i encàrrecs
El Ginjoler Som Càtering

Polígon Industrial Pont-Xetmar 
E-14

 Cornellà de Terri 17844
+34 972 59 40 41

elginjoler@elginjoler.com

Per regalar

www.elginjoler.com

Musclos “thai”
Tatin de poma i foie

Taco verd amb escabetx de guatlles i bolets

Primers:
Escudella de bacallà: galets amb brandada, cols, arrels i 

tubercles i un “twist” de tòfona
o

Caneló fred de gambes, alvocat i cítrics

Segons:
Llata de vedella a la cullera amb bolets i moniato

o
Magret d’ànec d’aglà, salsa de taronja i paillason de patates 

(supl. 2€)

Troncs de Nadal i Llaminadures

Preu 36€/persona


