L'informem que l'horari de servei de menú és de 13 a 16 hores
A partir de l’1 d’agost de 2018 el preu será de 13€
MENÚ SEMANAL DEL 23 AL 27 JULIO

MENÚ SETMANAL DEL 23 AL 27 JULIOL

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

Gazpacho andaluz con bolitas de melón
Ensalada mixta con atún
Ensalada de pavo con queso fresco y frutos secos
Ensalada campera de verano
Habas a la catalana con menta
Macarrones con tomate, albarca y parmesano
Arroz frito con calamares y verduritas a la soja
Alubias estofadas con rabo y oreja
Lasaña de verduras al graten
Verdura del día

Gaspatxo andalús amb boletes de meló
Amanida mixta amb tonyina
Amanida de gall dindi amb formatge fresc i fruits secs
Amanida campera d'estiu
Faves a la catalana amb menta
Macarrons amb tomàquet, albarca i parmesà
Arròs fregit amb calamars i verduretes a la soja
Mongetes estofades amb cua i orella
Lasanya de verdures al graten
Verdura del dia

SEGUNDOS PLATOS

SEGONS PLATS

Bistec de ternera con patatas y pimiento
Pollo a la brasa a las finas hierbas
Ragú de ternera con verduritas y arroz blanco
Codillo a la gallega
Hígado de ternera a la plancha con ajito y perejil
Lomo ibérico, costilla y choricito a la brasa
Conejo guisado con cerveza y verduritas
Suprema de merluza a la romana
Salmón a la parrilla y salsa tártara
Pescado fresco del día

Bistec de vedella amb patates i pebrot
Pollastre a la brasa a les fines herbes
Ragú de vedella amb verduretes i arròs blanc
Garró a la gallega
Fetge de vedella a la planxa amb allet i julivert
Llom ibèric, costella i xoricet a la brasa
Conill guisat amb cervesa i verduretes
Suprema de lluç a la romana
Salmó a la graella i salsa tàrtara
Peix fresc del dia

POSTRES

POSTRES

Pudding de frutas
Arroz con leche
Manzana al horno
Mousse
Yogurt artesano
Pastel del dia
Helado
Fruta del tiempo
Flan casero
Cuajada con miel

Pudding de fruites
Arròs amb llet
Poma al forn
Mousse
Yogurt artesà
Pastís del dia
Gelat
Fruita del temps
Flam casolà
Quallada amb mel

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.

