L'informem que l'horari de servei de menú és de 13 a 16 hores
MENÚ SEMANAL DEL 16 AL 20 DE ABRIL

MENÚ SETMANAL DEL 16 AL 20 D’ABRIL

NUESTROS PLATOS FIJOS DE LA
SEMANA

ELS NOSTRES PLATS FIXES
DE LA SETMANA

Los lunes PAELLA DE BACALAO (SEGUNDO PLATO)
Los martes LANGOSTINOS A LA PLANCHA
Los miércoles ENTREMESES DE MARISCO
Los jueves PAELLA MARINERA (SEGUNDO PLATO)
Los viernes FIDEUÁ CON ALL I OLI

Els dilluns PAELLA DE BACALLÀ (SEGON PLAT)
Els dimarts LLAGOSTINS A LA PLANXA
Els dimecres ENTREMESOS DE MARISC
Els dijous PAELLA MARINERA (SEGON PLAT)
Els divendres FIDEUÀ AMB ALL I OLI

PRIMEROS PLATOS

PRIMERS PLATS

Xatonada estilo Vilanova
Ensalada de verano campera
Melón con jamón de bodega
Alcachofas a la brasa
Estofado de alubias con oreja y rabo
Lasaña vegetal al gratén
Huevos fritos con ajos tiernos y patatas fritas
Macarrones a la putanesca
Arroz a la pimienta verde y huevo poché
Verdura del día

Xatonada estil Vilanova
Amanida d'estiu campera
Meló amb pernil de celler
Carxofes a la brasa
Estofat de mongetes amb orella i cua
Lasanya vegetal gratinats
Ous fregits amb alls tendres i patates fregides
Macarrons a la putanesca
Arròs al pebre verd i ou poché
Verdura del dia

SEGUNDOS PLATOS

SEGONS PLATS

Bistec de ternera con pimientos y patatas fritas
Pechuga de pollo a la plancha con verduras
Conejo a la brasa con patata al caliu y alioli
Librito de lomo relleno de queso y salsa roquefort
Codorniz con secreto ibérico
Manitas de cerdo a la catalana
Redondo de ternera a la jardinera
Trucha a la meuniere de alcaparras
Merluza a la plancha con verduritas
Pescado fresco del día

Bistec de vedella amb pebrots i patates fregides
Pit de pollastre a la planxa amb verdures
Conill a la brasa amb patata al caliu i allioli
Llibret de llom farcit de formatge i salsa roquefort
Guatlla amb secret ibèric
Peus de porc a la catalana
Rodó de vedella a la jardinera
Truita a la meuniere de tàperes
Lluç a la planxa amb verduretes
Peix fresc del dia

POSTRES

POSTRES

Cuajada con frutas del bosque
Manzana al horno
Mousse del día
Flan casero
Yogurt artesano
Naranja a la miel
Helado
Pastel del día
Fruta del tiempo

Quallada amb fruites del bosc
Poma al forn
Mousse del dia
Flam casolà
Iogurt artesà
Taronja a la mel
Gelat
Pastís del dia
Fruita del temps

Pan y bebida incluidos

Pa i beguda inclosos

12,50€

12,50€

IVA incluído · servicio terraza SUPLEMENTO 10% · Tenemos a su disposición información de la lista de alérgenos e intolerancias de la carta.
IVA inclòs · servei terrassa SUPLEMENT 10% · Tenim a la seva disposició informació de la llista d’al·lergògens i intoleràncies de la carta.

