
Box Solidari
Molt més que menjar



Què és el Box Solidari?

Els nostres valors

Molt fàcil de demanar!

T’acostem a la teva oficina un àpat de qualitat, saludable i solidari pensat perquè el 

gaudeixis en aquelles situacions on no et vols desplaçar: reunions de feina, formacions, 

workshops..

Km0

Afavorim els productes de temporada i de proximitat i així apostem per una cuina 

tradicional, cuidada i sense presses.I t’ho portem allà on siguis!

Saludable

Perquè gaudiràs i et cuidaràs menjant els nostres menús!

Tenen una aportació nutricional adequada i uns mètodes de cocció tradicionals.

Solidaris

Cuina Justa genera llocs de treball per a persones amb fragilitat mental i risc d’exclusió 

social. I també som solidaris amb el medi ambient, ja que tots els nostres envasos són 

reciclables o inclús compostables

Entra al web:
cuinajusta.com/boxsolidari 
o directament a

botiga.cuinajusta.com
I escull el menú que més t’agradi

T’ho entreguem entre 
les 12:00 i les 14:00 

Pagament amb efectiu o 
targeta

Truca’ns al 936 303 234 
o escriu-nos a

box@cuinajusta.com
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Crema d'espàrrecs amb xampinyons 

i pipes de carabassa torrades. 

Lloms cruixents de bacallà amb 

“*fesolets”i espinacs

Iogurt amb coulis de mànec i chia 
(decorant)

Creppe de carbonara amb espinacs

"Cochinita Pibil" amb polenta

Mató amb codony 

Amanida de tomàquet, mozzarella i 
ruca.

Sandvitx Premium de Tonyina (pa 
elaborat amb massa mare de 6 cereals 
elaborat, olives negres, ou dur i maio-
nesa)

Amanida de fruites.

Amanida de macarrons BIO de kale, 
espirulina i pastanaga amb vinagreta de 
cúrcuma, soia texturitzada, cibulet, 
olives, algues i sèsam

Pop amb parmentier de patata i maio-
nesa de pimentó i tinta de calamar

Brownie de xocolata

el
de

Box Solidari
canvia menú

animat a provar els nostres plats!

buen 
provecho!



Crema de espárragos con champiño-
nes y pipas de calabaza tostadas.

Lomos crujientes de bacalao con 
“fesolets”y espinacas.

Yogur con coulis de mango y chia 
(decorando) 

Creppe de carbonara con espinacas 

“Cochinita Pibil” con polenta

Mató con membrillo 

Ensalada de tomate, mozarella y 
rúcula

Sándwich Premium de Atún (pan 
elaborado con masa madre de 6 
cereales elaborado, olives negras, 
huevo duro y mahonesa)

Ensalada de frutas 

Ensalada de macarrones BIO de 

kale, espiriulina y zanahoria con vina-
greta de cúrcuma, soja texturitzada, 
cebollino, olivas, algas y sésamo

Pulpo con parmentier de patata y 
mahonesa de pimentón y tinta de 
calamar 

Brownie de chocolate  



Asparagus cream with mushrooms and 
toasted pumpkin tubes

Crunchy cod loins with green peas and 
spinach

Yogurt with mango and chia coulis 
(decorating)

Cream of carbonara with spinach

"Cochinita Pibil" with polenta

Mató with quince 

Tomato, mozzarella and arugula salad.

Tuna Premium Sandwich (bread 
made from 6 cereals made with dough, 
black olives, hard-boiled egg and 
mayonnaise)

Fruit salad

Salad of kale, spirulina and carrot BIO 
salad with turmeric vinaigrette, textured 
soy, chives, olives, algae and sesame

Octopus with parmentier potato and 
mayonnaise pepper and squid ink

Chocolate Brownie

theSolidarty Box
changes menu
encouraged to try our dishes!



Moltes gràcies
i bon profit!

 Carretera de la Santa Creu de Calafell, 106, 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona


