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PRIMERS PLATS
-. Amanida catalana amb embotits de la plana
-. Amanida tèbia de formatge de cabra, fruits secs i vinagre de modena
-. Musclos de roca al punt saltejats amb cigrons i pernil
-. Esqueixada de bacallà amb tomàquet natural, i formatge amb especies
-. Assortit d’embotits de Vic amb pa amb tomàquet
-. Canaló de marisc a la crema i gratinat amb parmesà
-. Meló natural amb encenalls de pernil
-. Carxofes a la brasa amb romesco
-. Arròs cremós de ceps i llagostins

SEGONS PLATS
-. Timbal de calamars a la planxa amb all i julivert
-. Calamars a l’andalusa
-. Fritura de bacallà amb romesco i calamars
-. Bistec de vedella a la planxa amb xampinyons i salsa al pebre verd
-. Bacallà gratinat a la mussolina d’all
-. Escalopins de pollastre al rocafort
-. Cansalada confitada amb mongetes seques
-. “Abanico” de secret de porc ibèric a la brasa
-. Galta de porc al forn a la brasa amb guarnició
-. Sèpia a la planxa amb verduretes..... {suplement 2€ }
-. Entrecot de vedella a la brasa amb guarnició... {suplement 5€}
-. Melós de vedella a l’estil del xef.. {suplement 3€ }

PREU DEL MENÚ AMB POSTRES : 16’00€
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POSTRES
-. Flam d’ou
-. Profiterols amb xocolata calenta
-. Mel i mató amb nous
-. Maduixes amb nata
-. Púding de cafè fet a casa
-. Copa de gelat de vainilla i xocolata
-. Sorbet de llimona
-. Torradetes amb xocolata i sal maldon
-. Carpaccio de pinya amb fruita vermella i salsa de iogurt
-. Pastís de mousse de llimona
-. Pomes al forn
-. Valencia “gelat de vainilla amb suc de taronja natural”
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Primer plat a triar:
Canalons casolans
O

Macarrons a la bolonyesa
Segon plat a triar:
Botifarra amb patates
O

Escalopa de pollastre amb patates
Postres i Beguda

PREU DEL MENÚ INFANTIL : 8’50€

