
DIMARTS 21 /09 / 2021 
MENU DIARI 
PRIMERS A ESCOLLIR 

Lasanya de verdures 

Remenat d’espàrrecs verds , rossinyols i cua de gambes 

Coca d’escalivada amb formatge de cabra 

Crema de cigrons i guacamole 
Verdura bullida  

Arròs a la cassola ( 20 minuts ) 

Calamars a la romana ( suplement 2,50€ ) 

Cargols amb centollo ( suplement 5 € ) 
SEGONS A ESCOLLIR 

Pollastre a la brasa 

Conill a la brasa 

Xai a la brasa 

Bistec de vedella a la brasa  
Botifarra a la brasa 

Llom de porc a la brasa 

Xurrasco a la brasa  

Bacallà amb salsa de ceps 
Mitjana de vedella al Roquefort 

Entrecot a la brasa ( suplement 6€ ) 

Cuixa de cabrit ( suplement 7€ ) 

Espatlla de cabrit ( suplement 10€ ) 
POSTRES A ESCOLLIR  

Flam d’ou  / Flam de cafè al baileys  

Flam de xocolata blanca  

Crema catalana  

Braç de crema d’avellanes / Pudin de mato 

Bescuit amb xocolata calenta / Selva negra  

Pasta de full amb nata i xocolata / Mus de cafè  

Roques de xocolata  /  Iogurt natural  

Pasta de full amb formatge i melmelada frambuesa  

Hojaldritos amb xocolata calenta  

Coca de pastanagues  

Plàtan al forn amb xocolata calenta  

Mus de iogurt amb melmelada d’aranyons  

Poma al forn amb fruits secs  

Bastonets amb nata i xocolata / Tarta de Santiago  

Pasta de full amb compota i gelat de vainilla / Sacher  

Carpaccio de pinya  

Pasta de full amb crema i pinya cremada  

Pasta de full amb cabell d’àngel  

Gelats a escollir : Vainilla/Contesa/Tres gustos/Ametllat/Nata 

Fruita a escollir : Pera / Raïm / Síndria / Meló / Préssec 

 

POSTRS , PA , UNA COPA DE VI , AIGÜES I CAFE ( REFRESC NO INCLOS ) 

Las persones amb intoleràncies o al·lèrgies alimentaries consulteu al nostre personal , 
gracies 
NO ES COBRARA INDIVIDUALMENT ALS GRUPS SUPERIORS A 8 PERSONES 

PREU IVA INCLOS 14,50€   TAULA COMPLERTA  


