
 

 
 
 

17 de febrer de 2018   Sant Aleix 
 
 

MENÚ DEL DIA 18,00€  
IVA inclòs 

 
Per els mes petits tenim pasta del dia 

 
PRIMERS A TRIAR: 

Fideuà de la Cigonya amb all i oli 
Xató de la Cigonya 

Faves i pèsols ofegats amb calamars 
Nostra ensaladilla rusa amb llagostí i alvocat 

Mar i muntanya: cansalada del coll i pop (supl. 4,50 €) 
 
 

SEGONS PLATS: 
Filet de Duroc amb salsa de bolets 

Entrecot a la brasa amb graten de patata 
Suquet de rap i lluç amb musclos 

Botifarra de la Llacuna a la brasa amb carxofa 
Espatlla de cabrit al forn (supl. 5,00 €) 

 
 

POSTRES:  
Crep farcit de nata i banyat de xocolata 

Sorbet de mandarina 
Púding de la iaia 

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.  

 
 

FRASE DEL DIA: 
 

El secret de la felicitat no és esforçar-se pel plaer, sinó  
trobar el plaer en l’esforç 

 

 
 
 

18 de febrer de 2018   Sant Eladi 
 
 

MENÚ DEL DIA 18,00€  
IVA inclòs 

 
Per els mes petits tenim pasta del dia 

 
PRIMERS A TRIAR: 

Arròs caldós del Delta amb sípia i escamarlà 
Canelons de gall amb ametlla 

Xató de la Cigonya  
Nostra ensaladilla rusa amb llagostí i alvocat 

Mar i muntanya: cansalada del coll i pop (supl. 4,50 €) 
 
 

SEGONS PLATS: 
Llata rostida amb parmentier de patata 
Entrecot a la brasa amb patata al caliu 

Suprema de lluç a la basca  
Botifarra de la Llacuna a la brasa amb carxofa 

Espatlla de cabrit al forn (supl. 5,00 €) 
 
 

POSTRES:  
Couland de xocolata 
Sorbet de mandarina 

Púding de la iaia 
Crema catalana 

Mel i mató 
 
 

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

 
 

FRASE DEL DIA: 
 

La intel·ligència és l’habilitat d’adaptar-se als canvi. 
 
 


