
VA DE CUINA
Menjar per emportar
Major de Sarrià 130 T. 936 055 715
Dilluns a dissabte d’11h a 21h. Diumenge i festius d’11h a 15h.
hola@vadecuina.com - vadecuina.com - @va_de_cuina

La nostra cuina per encàrrec 
està dirigida per Jordi Vilà i 
al capdavant, en el dia a dia, 
es troba Alexandre Freitas. 
Alguna de les propostes que 
podeu encarregarnos són 
les següents:

Xai Xisqueta 
al forn amb patates ....................... 19 €

Arròs de l’Empordà .........................16 €

Cueta de rap  
a la donostiarra .......................... 19,50 €

Arròs de pollastre i verdures ..13 €

Arròs de peix del dia .....................22 €

Llobarro a la donostiarra ....4,50 €

Arròs caldós de llamàntol .......35 €

La nostra és una cuina 
artesanal, i un dels productes 
amb què treballem són les 
nostres conserves. Conserves 
fresques, pensades per consumir 
en tres setmanes perquè així 
podem evitar els conservants i 
potenciar l’autenticitat de tots 
els productes amb què estan 
cuinades. I no les trobareu  
enlloc més. ;).

 
Cogombres agredolços ........ 3,90€

Sardines en escabetx ............ 8,60€

Sardines en escabetx  
cítric ..................................................... 9,60€

Sardines en escabetx  
picant .................................................. 9,60€

Guatlles en escabetx ................14,10€

Rillette de pollastre .........................12€

Rillette de pollastre 
en escabetx .......................................12,50€

Olivada ......................................................3,90€

Olivada d’albergínia ....................6,90€

Caponata siciliana .......................8,50€

Samfaina ................................................ 7,90€

Pebrot molt escalivat ............... 7,90€

Escalivada amb un punt 
de tòfona ..............................................14,90€

Romesco .................................................. 3,70€

Ceba confitada ................................ 7,90€

Salsa pesto ...........................................6,90€

Salsa de tomàquet .......................4,60€

Salsa de tomàquet picant ....6,20€

Sofregit de l’Empordà ..............8,20€

Bolonyesa ............................................... 7,10€

Bolonyesa picant ...........................8,50€

Bolonyesa vegetal ........................8,50€

Salsa de campanya .....................8,20€

Formatge amb salmó  
fumat ..........................................................9,60€

Tomàquet de llàgrima ...............6,90€

La nostra cuina es posa en 
marxa gairebé cada dia de 
l’any. I, gairebé cada dia de 
l’any, proposem diferents plats 
per emportar. Sempre tenim 
sorpreses. Alhora, en tenir la 
cuina dins la botiga (o la botiga 
dins la cuina), us podem preparar 
algunes de les nostres propostes 
en directe, à la minute, per a que 
us les endugueu acabades de fer. 

Ensaladilla Zumaia (100g) .....2,80€

Brandada de bacallà amb 
mongeta (100g) ................................ 3,10€

Salmó fumat a casa (100g) ........9€

Salmó cítric  (100g) .............................9€

Salmó amb herbes 
i mostassa (100g) .................................9€

Truita de patates ...........................6,50€

Ensaladilla alkostat (100g) ...3,80€

Croqueta de pollastre .................... 2€

Croqueta de vedella .......................... 2€

Croqueta de pernil .............................. 2€

Croqueta d’espinacs .................. 1,80€

Anxoves 
del cantàbric “000” ...............2,10€/u

Roast beef (100g) ..........................6,90€

Rap al forn a la Donostiarra 
(encàrrec) .............................................19,50€

Llobarro al forn a la Donostiarra 
(encàrrec) ............................................ 24,50€

Xai Xisqueta amb patates 
(encàrrec) ....................................................19€

Arròs de l’Empordà 
(encàrrec) ....................................................16€

Arròs de pollastre 
i verdures (encàrrec) ......................13€

Arròs de peix 
del dia (encàrrec) ............................... 22€

Arròs caldós 
de llamàntol (encàrrec) ............... 35€

Aquestes propostes que us 
presentem són les que cuinem 
sempre, però també ens agrada 
afegir-ne (per sorpresa) segons els 
productes de temporada ;) 

Fricandó (100g) ................................3,30€

Cua de bou  
al vi negre (100g) .............................2,76€

Macarrons alkostat.....................7,20€

Caneló de l’alkimia .....9,90€/19,50€

Callos il·lustrats 
(individual/doble) ........ 11,20€/19,90€

Cap i pota 
(individual/doble) ...........9,70€/19,40€

Mandonguilles amb sípia 
(individual/doble) ........ 13,70€/24,60€

Mandonguilles  
amb tomàquet i pasta .............. 8,70€

Aletes a l’allet (100g) .................2,20€

Pop a la gallega ............................. 13,90€

Galtes de vedella amb 
parmentier .........................................12,50€

Pollastre al mole català amb 
arròs (100g) .........................................2,50€

Hummus (100g) .................................2,30€

Hamburguesa VA (carn de vaca, 
enciam, tomàquet, cogombre, 
formatge i panet briox) ..................... 8,70€

Steak tartar ............................................15€

Amanida capresse amb 
mozzarella .............................................6,80€

Amanida de burrata amb 
albergínia a la flama .................. 7,00€

Esqueixada de bacallà (100g) .2,90€

Crema Índia ................................................ 4€

Vichyssoise ................................................. 4€

Cremes segons temporada ...... 4€

Caldo de pollastre ........................8,60€

Fumet de peix .....................................9,50€

Elaborem molts dels dolços al VA 
DE CUINA, el mateix que amb les 
postres. I també comptem amb 
altres propostes dels productors 
que més ens agraden. 

Tiramisú .......................................................... 5€

Tiramisú de festucs .................... 6,70€

Tiramisú de  gianduia 
i maduixes ..............................................6,50€

Tiramisú de taronja 
i xocolata ................................................6,50€

Pastís de formatge ......................8,20€

Roques de xocolata .....................5,20€
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La prova està en l’etiqueta
Al VA DE CUINA cuinem sense additius. Ni conservants, ni edulcorants, ni potenciadors 
de gust, ni espessors, ni, ni, ni… La nostra és una cuina saludable i 100% fresca. 
Perquè no se’ns acudiria cuinar d’una altre manera de la que ho faríem per a nosaltres 
mateixos i la gent que estimem. ;)

Cuina, cuina i més cuina!!!

L’únic additiu que trobaràs, a les nostres etiquetes, en alguna de les propostes que elaborem, són els sulfits, uns 
conservants presents en el vinagre, el vi, la cervesa, l’amaretto, el kirsh, el conyac, l’oporto o l’armagnyac que 
utilitzem per cuinar.



St. Jordi
Dissabte 23 d’abril de 2022 

Tast de la sopa de St. Jordi (activitat gratuïta) ;-)

Ens menjarem el poema “Excelsior” de Joan Maragall

Presentació i primera edició a les 13.50 h.

Vine el dia de St. Jordi al VA DE CUINA a tastar la sopa de  
St. Jordi.  Una sopa de lletres que el cuiner Jordi Vilà, Premi Nacional 
de Gastronomia, oferirà a tots els que vulgueu compartir amb 
nosaltres el nostre amor per la cultura, la cuina i la literatura.

Una Sopa de Lletres que enguany portarà dins el seu interior les 
lletres exactes del poema “Excelsior” de Joan Maragall, un dels poetes 
nacionals de Catalunya.

Una performance ideada per l’escriptor i artista Uri Costak.

Joan Maragall  
Escriptor, assagista i figura cabdal de la poesia modernista. 
Un dels grans prohoms de la cultura catalana. Fou, alhora, un dels 
primers grans poetes que va fer poesia amb el català de Barcelona.
“Excelsior” és un poema inclòs en el seu recull “Poesies” (1895) on 
manifesta, a la manera d’un manual d’instruccions, què cal fer per a 
viure una vida excelsa. ;)  

Uri Costak  
Escriptor (“L’estilita” Ed. Amsterdam) i artista. 
Aporta a la recepta les lletres de pasta exactes del poema “Excelsior”. 
Una nova declinació de les seves obres UDHR i Canto I (Alphabet Soup) 
que ha adquirit la Col·lecció Civit d’art contemporani. 
www.civitart.cat

Jordi Vilà  
Cuiner i propietari del VA DE CUINA i dels restaurants alkimia, 
alkostat i vivanda, i de la pizzeria Mucho. 
Amb el caldo de pollastre i el caldo vegetal de la nostra botiga 
i alguns ingredients més, cuinarà les sopes on hi afegirem les 
lletres exactes del poema de Joan Maragall.


