Cal Sant és una empresa familiar que es dedica a gestionar un petit Restaurant i Botiga de Vins al centre
d’Esparreguera, des de fa 7 anys fem CISTELLES DE NADAL personalitzades i aquest any amb aquesta
situació tant complicada hem pensat que voldríem fer una cistella diferent on els protagonistes fossin
productes de la nostra localitat, per aquest motiu hem creat LA CISTELLA DEL SANT on tu pots escollir
els articles i fer-te la cistella a mida amb productes d’Esparreguera. Us fem arribar el llistat de tots els
col.laboradors i els preus.

PER NADAL COMPRA APROP, COMPRA LOCAL
➢ Ampolla de cava del Sant Brut Nature, Reserva

8€/ ampolla

➢ Galet de nadal de sèmola i ou de Sandro Desii

3,80€ /250gr.

➢ Cintes de tomàquet i orenga de Sandro Desii

4,50€/250gr.

➢ Oli aromatitzat de dos sabors, picant i alfàbrega

7€/250ml.

➢ Caviaroli diferents aromes

5,80€/ 20gr.

➢ Ratafia de l’Avi Guillem petaca

5,80€/20cl.

➢ Ratafia de l’Avi Guillem ampolla

12€ /70cl.

➢ Cervesa artesana IPA

2,80€/ampolla

Eighth Sun

➢ Cervesa artesana Negra Nit Eighth Sun

3,30/ampolla

➢ Ca N’estruc Blanc

5,50€/ampolla

➢ Ca N’estruc Rosat

5,50€/ampolla

➢ Idoia Blanc de Ca N’estruc

9,90€/ampolla

➢ Idoia Negre de Ca N’estruc

9,90€/ampolla

➢ Caixa petita de fusta amb decoració final

5,80€/ unitat

➢ Caixa gran de fusta amb decoració final

6,70€/unitat

➢ Tarja Cal Duran menú diari amb copa de cava de regal

13 €/unitat

➢ Tarja Cal Duran menú cap de semana amb copa de cava de regal 21,50€/unitat

Altres opcions per les cistelles:
➢ Catànies de 100gr.

4,30€

➢ Catànies de 250 gr.

10,50€

➢ Pernil d’ànec Collverd de 50 gr.

4.60€

➢ Llauna bloc de Foie Collverd

12.70€

➢ Paletilla 50% ibèrica Entresierras (D.O. Guijuelo) peces de 5kg a 7kg

26€/kg

➢ Paletilla 50% ibèrica desossada Entresierras (D.O Guijuelo)

peces de 5kg a 7 kg

40,80/kg
➢ Xoriç ibèric Entresierras

16€/kg

➢ Llom ibèric Entresierras

40,80€/kg

➢ Formatge d’ovella curat Entresierras

18€/kg

