13 de gener de 2018 Santa Verònica

14 de gener de 2018 Sant Fèlix

MENÚ DEL DIA 18,00€
IVA inclòs

MENÚ DEL DIA 18,00€
IVA inclòs

Per els mes petits tenim pasta del dia i pollastre arrebossat

Per els mes petits tenim pasta del dia i pollastre arrebossat

PRIMERS A TRIAR:
Arròs cremós amb bolets i magret ànec fumat
Faves a la catalana a l’estil tradicional
Brandada de bacallà, xerry’s confitats i xips de carxofa
Xató de la Cigonya
Carxofes saltejades amb calamarcets (supl. 3,50 €)

PRIMERS A TRIAR:
Arròs caldós del Delta amb sípia i escamarlà
Canelons del rostit amb beixamel
Escudella barrejada
Xató de la cigonya
Carxofes saltejades amb calamarsets (supl. 3,50 €)

SEGONS PLATS:
Sípia a la planxa amb calçots
Terrina de Duroc amb boniato rostit
Entrecot de vedella a la brasa amb graten de patata
Galta de vedella cuinada 17h. amb cebetes i nap daikon (supl. 4,50 €)

SEGONS PLATS:
Bacallà amb espinacs a la crema i tomàquet amb fruits secs
Entrecot a la brasa amb graten de patata
Llata de vedella amb bolets
Espatlla de xai desossada amb cebetes (supl. 4,00 €)

POSTRES:
Tiramisú
Pa de pessic recepta de l’àvia
Crema catalana
Flam amb nata
Mel i mató
Sorbet de mandarina

POSTRES:
Mil fulles amb crema cremada,
Sorbet de mandarina
Pa de pessic recepta de l’àvia
Crema catalana
Flam amb nata
Mel i mató

Pa artesanal, vins del municipi i aigües minerals.
No inclou: refrescos i cerveses.

Pa artesanal, vins del municipi i aigües minerals.
No inclou: refrescos i cerveses.

FRASE DEL DIA:

FRASE DEL DIA:

Si voleu alguna cosa, poc importa quant de temps, quantes vides
necessitem per aconseguir-ho. L'important és intentar-ho,
i tornar-ho a intentar, fins que assoliu la vostra meta.

Pregunta el que ignores i passaràs per ximple cinc minuts; no ho preguntis,
i seràs ximple tota la vida...

