
 

 
 
 
 

19 de maig de 2018   Santa Ciríaca 
 

 
 

 

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 

Amanida amb salmó fumat i salsa tàrtara 

Timbal d’escalivada amb formatge de cabra 

Nostra ensaladilla rusa amb llagostí i alvocat 

Gambetes vermelles saltejades  (supl. 3,00 €) 
 

 

SEGONS PLATS: 

Broqueta de pollastre amb verdures 

Llotja: Orada al forn a la llimona amb fons de patata 

Entrecot a la brasa amb la seva guarnició 

Botifarra de la Llacuna a la brasa amb guarnició 

Magret d’ànec amb salsa de fruits vermells (supl. 4,00 €) 

 

 
POSTRES:  

Crep farcit de nata banyat amb xocolata calenta 

Pa de pessic 

Couland de xocolata amb gelat de vainilla 

Sorbet de mandarina 

Flam d’ou cuinat al vapor amb nata 

Crema catalana 

Comtessa 

Pastís gelat de whisky 

Mel i mató 

 

Pa artesanal,  vins del municipi i aigües minerals. 

No inclou: refrescos i cerveses.  

 

 

 

 
 

20 de maig de 2018   Santa Basílissa 
 

 
 

 

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 

Caneló d’ànec gratinat amb beixamel 

Timbal amb tomàquet, ceba i formatge brie 

Nostra ensaladilla rusa amb llagostí i alvocat 

Gambetes vermelles saltejades  (supl. 3,00 €) 
 

 

SEGONS PLATS: 

Ternasco al forn amb la seva guarnició 

Bacallà a l’all cremat 

Entrecot a la brasa amb la seva guarnició 

Botifarra de la Llacuna a la brasa amb guarnició 

 Mar i muntanya de pop i cansalada amb permentier (supl. 4,00 €) 

 

 
POSTRES:  

Sorbet de mojito  

Pa de pessic 

Couland de xocolata amb gelat de vainilla 

Sorbet de mandarina 

Flam d’ou cuinat al vapor amb nata 

Comtessa 

Pastís gelat de whisky 

Crema catalana 

Mel i mató 

 

Pa artesanal,  vins del municipi i aigües minerals. 

No inclou: refrescos i cerveses.  

 * Pot haver-hi alguna petita modificació en algun plat del menú. 


