MENU MIGDIA

DE DILLUNS A DIVENDRES LABORABLES

PRIMERS

SEGONS

POSTRES

Amanida de formatge de cabra
Amanida de tomàquet, tonyina i ceba
Amanida de pollastre
Amanida de rúcula amb formatge i cruixent de ceba
Saltejat d’arròs
Graellada de verdures
Albergínies a la brasa
Crema del dia o Gaspatxo (en temporada)
Escalivada a la brasa
Canelons amb beixamel
Espaguetis al pesto
Llenties
Trinxat de coliflor i patata
Timbal d’albergínia amb formatge cremós
Mongeta verda amb patates
Macarrons
Cabdells a la brasa
Xampinyons a la brasa amb pernil
Terrina d'albergínia i mozzarella

Pollastre a la brasa
”Rabas” de pollastre
Botifarra a la brasa
Mandonguilles amb sípia
Pallarda de pollastre, soia i ruca
Broqueta de pollastre a la brasa
Bistec de vedella a la brasa
Galta a la brasa
Hamburguesa
Hamburguesa amb salsa de mostassa
Ous amb patates
Croquetes de pernil
Fricandó de vedella
Calamars a la brasa
Turbot a la brasa (suplement 10€)
Entrecot 300 gr. (suplement 8€)
Peus de porc (suplement 3€)

Flam casolà
Gelat de vainilla
Gelat de xocolata
Xarrup de llimona
Amanida de fruites amb sorbet de llimona
Iogurt natural
Carpaccio de pinya amb crema catalana
Crema catalana
Postre dolç de nata i xocolata

13

‘00
euros

I VA I N C L Ò S .

DISPOSEM DE CARTA
CATA L À | CA S T E L L À | A N G L È S

PIZZES AL FORN DE PEDRA
Margarita. Tomàquet, mozzarella i alfàbrega
Formatges. Tomàquet, mozzarella, gorgonzola, emmental i parmesà
York. Tomàquet, mozzarella, pernil dolç i alfàbrega
Breakfast. Bacó, ceba i ou
Romana. Xampinyons i pernil dolç
Vegetal. Crema de llet, espinacs, panses i emmental
Balmes. Crema de llet, emmental, ceba, bacó, ou i tàperes
Capritxosa. Pernil dolç, ceba i olives negres
Picarona. Pollastre picant, xampinyons, pebrot i ceba
Ortolana. Albergínia, carbassó, pebrot vermell, xampinyons i olives negres

BEGUDA

A ESCOLLIR ENTRE

Aigua
Copa de cervesa
Gerra de vi de 1/2 l.
Refresc

