
FOOD CARAVAN-STREET FOOD



CAN SIBARITA uneix l’esforç de la Núria Presas i en Valentí

Sendra a treballar per la innovació de la cuina itinerant.

Una food caravan va ser l’inici d’aquesta aventura i la

plataforma de molts projectes en procés i en camí.

La nostra cuina contempla la base de la cuina tradicional

casolana alçada de nivell amb tocs de la modernitat

culinària sempre buscant els ingredients sibarita que ens

diferencien.

Som itinerants, portem la nostra cuina arreu. Un fet que ens

enriqueix molt professionalment, fent cada jornada diferent i

especial, trencant tota rutina de feina.
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LA FOOD CARAVAN 

Ve amb nosaltres a tot arreu!!

 En aquest dossier et presentem la nostra varietat de street food

 Sempre l’adaptem al tipus de fira o celebració, segons públic esperat





 BOMBONS DE FOIE I POMA

Petites mossegades de Foie envoltades amb

Poma, cobertes amb sucre morè i cremades.

 TATAKI DE TONYINA

Tonyina fresca marinada dins un cruixent de

pasta brick amb Arròs Salvatge, Alvocat,

Tomàquet i Sèsam.

 SALMÓ MARINAT

Sobre un llit d’espaguetis de carbassó, sèsam 

negre i cruixent de fideus xinesos.



 PAPERINA DE STICKS DE POLLASTRE 

Cruixents tires de pollastre arrebossades amb panko i

acompanyades amb maionesa de curri.

 CAMEMBERT FOS

Cremós formatge arrebossat i fregit, acompanyat

amb melmelada de tomàquet i pols de quicos.

 MIL FULLS DE POP A LA GALLEGA

Pop a la Gallega amb Sal de Pimentó i Olivada sobre

un Mil fulls de Patata al forn.

 FOIE A LA PLANXA

El clàssic Sibarita, amb poma caramel·litzada, 

melmelada i sal trufada.



 CANELÓ CRUIXENT 

Farcit de Pollastre Rostit amb Ceba

caramel·litzada i Poma al Forn. Planxat i cruixent.

 CARPACCIO DE POP

Pop a la Gallega amanit amb oli d’oliva, sal

de pimentó, sobre una fina crema. de

patata a l’oli.

 BRAVES SIBARITA

Patata natural tallada fina i salsa brava pels més

atrevits!





 ROPA VIEJA

Vedella de Girona estofada i desfilada

acompanyada amb formatge cheddar,

ceba, tomàquet i enciam dins un mollete

planxat.

 VITELLO TONNATO

Vedella de Girona guisada i tallada ben

prima amb salsa de tàperes, tonyina i

maionesa, amb el pa planxat.



www.cansibarita.cat

cansibaritagirona@gmail.com

674726040 


