
No tens on anar a menjar?

Cal Blay et porta 
el menjar 
allà on vulguis

Fes la teva comanda a: 
jordi@calblay.com

Plats 
a partir de 

3,50 €

T

PLANIFICA LA SETMANA
ots els nostres plats tenen una 

caducitat d’entre 7 i 9 dies

FÀCIL I CÒMODE
Només necessites una nevera per 
guardar els plats i un microones per 
escalfar-los

PRÀCTIC
Punxa el plàstic protector i posa el 
plat al microones, després treu el film 
i a menjar de la mateixa safata

CONDICIONS
Comandes mínimes de 50 euros + iva
Comandes amb 48 hores d’antelació
Els preus no inclouen el 10% d’IVA
Pots demanar la teva factura
Es pot pagar amb tickets Restaurant i 
Cheque Gourmet

+ info tel: 658 90 11 37

COMANDA 
La comanda es farà via e-mail i 
s’entregarà gratuitament dins de 
caixes no retornables fins a 20km de 
Sant Sadurní, altres distàncies a 
consultar.

Tel: 93 891 41 52 
Horari: de 9.00h a 15.00h

RECOLLIDA
Restaurant Cal Blay vinticinc - Josep Rovira 27 Sant Sadurní d’Anoia 



CREMES
Crema de porros

Crema de verdures

Crema de carbassó

AMANIDES
Amanida de cuscús 

Amanida de llenties 

Amanida de llenties i quinoa 

Amanida de pasta 

Amanida de patata i tonyina amb oli de nyores 

ARRÒS I PASTA 
Arròs negre 

Risotto de ceps 

Espaguetis a la carbonara 

Espirals a la carbonara trufats 

Fideuà

Macarrons amb bolets i botifarra esparracada 

Fideus d’arròs amb pollastre ,verdures i soja 

LLEGUMS I VERDURES 
Espinacs a la catalana 

Pèsols amb pernil 

Saltat de verdures 

Llenties estofades 

Mongetes a la riojana

PEIXOS I CARNS 
Bacallà a la catalana 
Calamarsets saltats amb patata confitada i all i julivert 
Pollastre al curri amb arròs saltat
Estofat de vedella amb bolets
Salsitges amb ceba i tomàquet
Mandonguilles a la jardinera
Pit de pollastre amb verduretes

Tonyina amb sanfaina

safates gastronòmiques

OPCIONALS
Coberts d’un sol ús  
Postres: fruita, iogurt
Aigua individual 

3.5€

4€

4€

5€

6€

+ 10% d’IVA

4,5€


