De 27 a 31 juliol del 2020
Del 27 a 31 julio del 2020
MENÚ DEL DIA
Gaspatxo de remolatxa, amb emulsió de taronja i farigola
Gazpacho de remolacha, con emulsión de naranja y tomillo
o
Amanida amb formatge de cabra, tomàquet, pastanaga marinada amb cítrics i vinagreta de tomàquet sec, llimona confitada i tàperes
Ensalada con queso de cabra, tomate, zanahoria marinada con cítricos y vinagreta
de tomate seco, limón confitado y alcaparras
o
Llenties amanides amb celerí, anacards, espinacs baby, puré de poma i vinagre de
mòdena – Lentejas aliñadas con celeri, anacardos, espinacas baby, puré de manzana y vinagre de módena
o
Riccioli amb salsa de tomàquet casolana, alfàbrega i encenalls de parmesà
Riccioli con salsa de tomate casera, albahaca y virutas de parmesano
~~
Ceviche de peix blanc – Ceviche de pescado blanco
o
Entrecot de vedella a la planxa amb puré de mongeta blanca i nectarina a la farigola amb espinacs baby - Entrecot de ternera a la plancha con puré de alubia y nectarina al romero con espinaca baby
o
Pit de gall dindi laminat fi amb herbes aromàtiques i amanida d’espinacs i bròquil
amb vinagreta de mel i mostassa – Pechuga de pavo laminada fina con hierbas
aromáticas y ensalada de espinaca y brócoli con vinagreta de miel y mostaza
o
Ous remenats amb porros i menta - Huevos revueltos con puerro y menta
~~
Fruita de temporada: pinya - Fruta de temporada
o
Gelat artesà - Helado artesano
o
Iogurt amb o sense mel - Yogur con o sin miel

MIG MENÚ
Plat del menú a escollir amb beguda inclosa.
Plato del menú a escoger con bebida incluida.
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).

