
CONSERVES

FRESQUES

VA DE CUINA

VA DE CUINA

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

Recordeu que aquest 
Nadal, com l'any pasat, 
us oferim Lots de Nadal. 
Diferents combinacions 
per a les festes, per a 
casa i/o per a regalar. 
Aviat us informem pels 
nostres canals habituals: 
newsletters, pàgina web  
i l'Instagram.

La nostra és una cuina 
artesanal, i un dels productes 
amb què treballem són les 
nostres conserves. Conserves 
fresques, pensades per 
consumir fins en sis mesos. 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 ......... 4,70€

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 ................................................8,50€

Pebrot molt escalivat ...............9,50€

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

Romesco ..................................................3,90€

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

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

Salsa de tomàquet .......................4,90€ 
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 ........................................................11,90€

Tomàquet de llàgrima ...............8,30€

Ventresca de tonyina 
amb tomàquet ................................ 11,50€

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. 

Brandada de bacallà amb 
mongeta (100g) ................................3,80€

Salmó fumat a casa (100g) ........9€ 
Salmó cítric  (100g) .............................9€ 
Salmó amb herbes 
i mostassa (100g) .................................9€

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

Ensaladilla alkostat  ..................13,50€

Croqueta de pollastre .................... 2€ 
Croqueta de vedella .......................... 2€ 
Croqueta de pernil .............................. 2€ 
Croqueta d’espinacs .................. 1,80€

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

Rosbif (100g) .......................................6,90€

 
Per encàrrec 

Rap al forn 
a la Donostiarra ...........................19,50€

Llobarro al forn                                    
a la Donostiarra .......................... 24,50€

Xai Xisqueta amb patates ........19€

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

Arròs de pollastre 
i verdures ....................................................13€

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

Arròs caldós 
de llamàntol ............................................. 35€

També cuinem el que desitgis. 
Només cal demanar-ho a la botiga ;) 

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€

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

Caneló de l’alkimia ........................9,90€

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 ...........................................9,80€

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

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

Steak tàrtar ............................................12€

Amanida capresse amb 
mozzarella .............................................6,80€ 
Amanida de burrata amb 
albergínia a la flama ..........................7€

Esqueixada de bacallà (100g) ...2,90€

Crema Índia ................................................ 4€ 
Vichyssoise ................................................. 4€ 
Crema de carbassa ........................... 4€

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

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

Babaganuix (100g) ........................3,60€

Cigrons amb bacallà ................. 8,80€

Wok de verdures  
i llagostins ...............................................7,20€

Cuscús amb pollastre ................7,50€

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€

Arròs amb llet ...................................3,20€

Roques de músic .............................6,20€ 
Roques de xocolata  
i ametlla ...................................................4,90€ 
Roques de xocolata  
i neula ...........................................................4,70€

Mousse de xocolata ....................5,90€

LA CUINA EN 

DIRECTE
POSTRES 
DOL‚OSMENJAR

 A PUNT PER

# 6

LOTS
DE
NADAL



Wok de verdures                  7,20€ 
i llagostins

Assortiment de terrines  7,80€ 
amb amanida                                                     

Wok de verdures                   7,20€ 
i pollastre

Macarrons alkostat           7,20€

Llenties de l'avi                      6,20€

Cigrons amb bacallà          8,80€ 
i tripeta

Mandonguilles                      13,70€ 
amb sípia

Amanida de burrata                  7€                
amb albergínia a la flama                                                             

Mandonguilles a la               6,50€  
jardinera amb arròs                                       

Cap i pota                                9,70€

Fricandó (100g)                     3,30€

Steak tàrtar                              12€

Cuscús amb verdures        7,50€ 
i pollastre     

Galtes de vedella                  9,80€ 
i parmentier

Callos il·lustrats                 11,20€

Hem ampliat l'oferta dels nostres plats 
a punt per menjar i, a més a més, a 
preus molt ajustats ;) Els plats a punt 
per menjar son aquelles propostes que 
tenim a les neveres del Va de Cuina i 
que només cal que els hi doneu un toc 
de calor a casa ( ja sigui a la planxa, a 
la paella o al forn...).

Propostes elaborades sense additius 
artificials, amb productes de 
proximitat, tal i com ho cuinem tot ;)

NOUS PLATS A PUNT  
PER MENJAR
(i els de sempre)


