
PRIMERS PLATS 
· Crema de marisc amb gambetes i vieires al perfum d’estragó                                 8€

· Crema de Nadal amb pilotes trufades      8€

· Croquetes de carn de perol (8 uts)     5€

· Croquetes d'ànec mut del Penedès (8 uts)                              5,5€

· Bunyols de bacallà (10 uts)      6€ 

· Canelons de carn de perol amb beixamel (3 uts)     6€

· Canelons de capó amb crema de ceps i pols de parmesà (3 uts)    7€

· Caneló d’ànec mut del Penedès amb peres, foie i beixamel de rostit                           8€

· Ravioli fred de gambes a l’allet       9€

SEGONS PLATS 
· Orada al forn amb patata, ceba i tomàquet    11€

· Calamars farcits amb carn de perol, suquet mariner, gambes i cloïsses   13€

· Suquet de peix:
  Rap, lluç, calamarsets, gambes, cloïsses i musclos de roca amb suquet de peix   21€

· La nostra mariscada:
  5 escamarlans + 5 llagostins + 5 gambes + cloïsses + navalles + musclos                      30€

· Pollastre farcit de prunes i pinyons amb salsa de rostit i bolets saltats           8€

· Pollastre de pagès rostit a la catalana amb prunes i pinyons        8€

· Llaminer de vedella amb saltat de bolets de temporada i infusió de moixernons    8,5€

· Cuixa d’ànec amb poma confitada i salsa d’Oporto     9€

· Ànec mut del Penedès rostit amb prunes i pinyons     11€

· Xai lletó rostit amb patata, ceba i tomàquet     13€

Consulta totes les nostres safates a Blayet.cat

PENJA EL DAVANTAL
Àpats per encàrrec per Nadal, Cap d’Any i Reis

SAFATA
D’APERITIUS 1
· Macaró de formatge i pesto (6 uts)

· Mini quiche de bacó i Emmental (6 uts)

· Truita de patates (6 uts)

· Tartaleta de foie i poma caramel•litzada (6 uts)

· Roler de salmó amb crema de formatge fresc, 
anet i brots tendres (6 uts)

SAFATA
D’APERITIUS 2
· Roler de llom a la sal, crema de formatge i ruca (6 uts)

· Mini truita de patata trufada (6 uts)

· Pastís de salmó amb maionesa de wasabi (6 uts)

· Macaró de foie amb espècies (6 uts)

· Mini quiche de pernil ibèric i ceps (6 uts)

 

Preu: 30€ Preu: 36€

SAFATA
SALMÓ FUMAT 400grs.

· Encenalls de salmó fumat 
 

Preu: 20€

SAFATES D’APERITIUS I SALMÓ

SAFATES DE CALENTS

SAFATA
PERNIL IBÈRIC 300grs. 
· Encenalls de pernil ibèric 

SAFATA
D’EMBOTITS 400grs.

· Pernil ibèric, Llonganissa km. 0 
Bull negre km. 0, Botifarra blanca km. 0 

SAFATA
DE FORMATGES  600grs. 

· Parmesà, Cabra, Manxego, Petit Neu, Picos 

Preu: 20€

Preu: 28€ Preu: 30€ Preu: 26,5€

Preu: 18€ Preu: 22€

SAFATA
LES CASSOLETES

SAFATA
MC BLAYS 

· Cassoleta de bolets amb botifarra esparracada (6 uts)

· Cassoleta de caneló de carn de perol, crema 
de ceps i pols de parmesà (6 uts)

· MC Blay amb ceba caramel•litzada, 
formatge i quètxup (12 uts)

SAFATA
CROQUETES I BUNYOLS
· Croquetes de carn de perol (18 uts)

· Croquetes de calamars amb la seva tinta (18 uts)

· Bunyols de bacallà (12 uts)

SAFATES D’EMBOTITS I FORMATGES

Combina els teus àpats de Nadal 
amb una de les nostres safates

Cuinem per a tu!

  



PENJA EL DAVANTAL
Àpats per encàrrec per Nadal, Cap d’Any i Reis

Vols fer una comanda?

Dia límit per fer la comanda
NADAL I SANT ESTEVE: 
22 de desembre a les 17h.
FI D’ANY I CAP D’ANY: 
29 de desembre a les 17h.
REIS: 3 de gener a les 12 h.

Comercial Blayet 
Tel. 663 38 15 67
blayet@calblay.com
Horari: de 9 a 17h 

TRUCA’NS A:

TENS TEMPS FINS:

VINE A RECOLLIR L’ENCÀRREC:
3. 

2. 

1. 

Gastronomia per emportar

Encarregar,
recollir i

gaudir

PENJA EL DAVANTAL AQUESTES FESTES!

Bon
Nadal

Àpats per encàrrec per Nadal, Cap d’Any i Reis

NADAL I SANT ESTEVE: 24 desembre d’11 a 19 h.
FI D’ANY I CAP D’ANY: 31 de desembre d’11 a 19 h.
REIS: 5 de gener d’11 a 16 h. 

Recollida al Restaurant Cal Blay vinticinc
(C/Josep Rovira, 27 - Sant Sadurní d’Anoia)

ESPECIAL
NADAL

Aquest any
la recollida del 
Blayet serà al 
restaurant 

Cal Blay vinticinc


