
03 / 07 / 2020 
MENU DIARI PER EMPORTAR 
 
PRIMER A ESCOLLIR 

Gaspatxo 
Pèsols saltejat amb marisc  

Macarrons a la bolonyesa 

Ensaladilla 

Assortit de clova 
Carabassó farcit de tonyina amb beixamel d’escalivada 

Arròs a la cassola ( 20minuts ) 

Calamars a la romana  ( suplement 2,50€ ) 

Cargols amb centollo ( suplement 4€ 
 

SEGUNS A ESCOLLIR 
Pollastre a la brasa 

Conill a la brasa 

Bistec amb salsa de ceps  

Xai a la brasa 
Botifarra a la brasa 

Xurrasco a la brasa 

Duo de peix 

Pollastre guisat amb rossinyols 
Peus de porc guisats 

Llom de porc a la brasa 

Entrecot ( suplement 5€ ) 

Cuixa de cabrit ( suplement 5€ ) 
 
POSTRES A ESCOLLIR  

Pasta de full amb nata i xocolata / Mato amb codony o amb mel 

Flam d’ou / Pasta de full amb crema i pinya cremada  

Crep de xocolata / Roques / Arròs amb llet / Crema catalana 
Fam de mato / Contesa / Gelat de tres gustos / Gelat de nata 

Coca de pastanagues / Tarrina de mascarpone amb melmelada de figues 

Pasta de full amb formatge i melmelada d’aranyons 

Braç de crema d’avellanes / Micados de xocolata amb nata 
Trufes de coco / Bastonets amb nata i xocolata calenta 

Bescuit amb xocolata calenta / Iogurt natural / Flam de cafè 

Pasta de full amb cabell d’àngel / Lasanya de xocolata i melmelada 

Mus de iogurt amb melmelada de gerds / Tarta de Santiago  
Pastis de mus de formatge amb melmelada de taronja  

Carpaccio de pinya / Poma al forn amb panses / Mus de mascarpone amb melmelada de 

maduixes 

Fruita : Poma / Taronja / Pinya / Meló / Síndria / Maduixes / Pera 
 
 

PREU IVA INCLOS 8,50€ 
HORARI DE RECULLIDA DE 13H A 15,30H 
DISSABTE I DIUMENGE MENU PER EMPORTAR 12€ 

TAMBE FEM PER ENCARRECS   arròs , fideua , cabrit a la brasa ..... 


