De 21 a 23 i 25 de setembre del 2020 - Del 21 a 23 y 25 de septiembre del 2020
MENÚ DEL DIA
Crema de pastanaga i porro amb un toc de farigola
Crema de zanahoria y puerro con un toque de tomillo
o
Amanida “Çoban” amb tomàquet, cogombre, ceba tendra, julivert i vinagreta de
sumak i llimona confitada – Ensalada “Çoban” con tomate, pepino, cebolleta,
perejil y vinagreta de sumak y limón confitado
o
Carbassons farcits d’arròs amb aromes d’Orient Mitjà, amb salsa de iogurt i menta
Calabacines rellenos de arroz con aromas de Oriente Medio, con salsa de yogur y
menta
o
Amanida de mongetes blanques de Santa Pau, ruca, xicoira, remolatxa i celerí
rostits i vinagreta de figues – Ensalada de judías blancas de Santa Pau, rúcula,
achicoria, remolacha y celerí asados y vinagreta de higos
o
Pasta alla puttanesca amb tomàquet, tàperes, olives negres, julivert, picada d’olives
negres i tomàquets secs - Pasta alla puttanesca con tomate, alcaparras, aceitunas
negras, perejil, picada de aceitunas negras y tomates secos
~~
Orada amb hummus lleuger, pak choi a la planxa i reducció dolça de soja
Dorada con hummus ligero, pak choi a la plancha y reducción dulce de soja
o
Pit de pollastre marinat als cítrics i herbes fresques, amb puré suau de carbassa
Pechuga de pollo marinada a los cítricos y hierbas frescas, con puré suave
de calabaza
o
Roastbeef amb compota de poma i amanida d’espinacs baby
Roastbeef con compota de manzana y ensalada de espinacas baby
~~
Fruita de temporada - Fruta de temporada o
Pastís del día – Pastel del día o
Iogurt amb o sense mel - Yogur con o sin miel
MIG MENÚ
Plat del menú a escollir amb beguda incl.- Plato del menú a escoger con bebida incl.
PREU MENÚ DEL DIA 19€ (Inclou pa, beguda i postre o cafè. IVA inclòs)
PREU MIG MENÚ 13€ (Inclou pa i beguda. IVA inclòs)
Horari del menú: 13:00-16:00hs - Tel. de reserves 932 540 055.
En aquest menú hi ha aliments que podríen causar al.lèrgia o intolerància a persones sensibles a alguns al.lèrgens. Per més informació pregunti el nostre personal (Informació d’acord amb el Reglament 1169/2011).

