VIERNES 12 DE JULIO 2019

MENÚ FITNESS
S olomi llo de cerdo a la plancha con macarrones en t ext ura de t omat e, parmes ano y bouquet de ens alada
Llaminera de porc a la planxa amb macarrons en textura de tomàquet, parmesà i bouquet d'amanida

MENÚ DEL DÍA
M ezclum de lechugas con ques o fres co, naranj a y vi nagret a de remolacha
Mezclum d'enciams amb formatge fresc, taronja i vinagreta de remolatxa
W ok de verduri t as con brot es de s oj a y s als a ori ent al
Wok de verduretes amb brots de soja i salsa oriental
Tagli at elle a la crema de gorgonzola y nueces
Tagliatelle a la crema de gorgonzola i nous
--B urger de pes cado s emi - complet a con rai t a de pepi no
Burger de peix semi-completa amb raita de cogombre
M agret de pat o con couli s de mango y chi ps de t ubérculos
Magret d'ànec amb coulis de mango i xips de tubercles
F ri t at t a de verduri t as con bouquet de rúcula
Frittata de verduretes amb buquet de ruca
--F lor de pi ña con naranj a
Flor de pinya amb taronja
Yogur nat ural con compot a de manzana
Iogurt natural amb compota de poma
B i zcocho de ment a y albahaca con cremos o de ques o
Pa de pessic de menta i alfàbrega amb cremós de formatge

PREU MENÚ FITNESS 10,70€ / PREU MENÚ DEL DÍA 13,50€
Tots els menús inclouen: Pa, una beguda, postres o cafè i IVA
En aquest menú pot haver aliments que causen al·lèrgia o intolerància a persones sensibles a
alguns al·lergògens. Per a més informació consulti al nostre personal.
MENÚ SUPERVISAT PEL NOSTRE DEPARTAMENT DE NUTRICIÓ.

