
 

 
 

 

22 de setembre de 2018 Sant Maurici    

 

 

 

 

MENÚ DEL DIA 18,00€  
IVA inclòs 

 

 

Per els mes petits tenim pasta del dia 
 

 

PRIMERS A TRIAR: 

Arròs caldós amb sípia de Vilanova i escamarlà 

Raviolis de bolets amb salsa de trufa 

Amanida de formatge feta amb figues i encenalls de foie 

Nostra ensaladilla rusa amb llagostí i alvocat 

Gambes vermelles de la llotja saltejades (supl. 4,00 €) 

 

SEGONS PLATS: 

Cuixa de pollastre amb escamarlans 

Llom de bacallà a la mel de Penyafort 

Entrecot a la brasa amb la seva guarnició 

Botifarra de la Llacuna a la brasa amb guarnició 

Pota de pop a la brasa amb parmentier de patata (supl. 6,75 €) 

 

POSTRES:  

Sorbet de mojito 

Couland de xocolata 

Sorbet de mandarina 

Crema catalana 

Pa de pessic 

Iogurt natural o desnatat 

 

Pa artesanal,  vins del municipi i aigües minerals. 

No inclou: refrescos i cerveses.  

 

FRASE DEL DIA: 

 
L'impossible és el fantasma dels tímids i el refugi dels covards.  

 

 

 
 

 

 
 
 

23 de setembre de 2018   Santa Tecla 
 

 

 

 

MENÚ DEL DIA 19,00€  
IVA inclòs 

 

 

Per els mes petits tenim pasta del dia 
 

 

PRIMERS A TRIAR: 

Arròs caldós amb sípia de Vilanova i escamarlà 

Caneló d’ànec amb beixamel i gratinat  

Amanida de formatge de cabra amb vinagreta de mel 

Nostra ensaladilla rusa amb llagostí i alvocat 

Gambes vermelles de la llotja saltejades (supl. 4,00 €) 

 

SEGONS PLATS: 

Jarret de vedella amb bolets 

Salmó marinat amb soja i crosta de sèsam 

Entrecot a la brasa amb la seva guarnició 

Botifarra de la Llacuna a la brasa amb guarnició 

Pota de pop a la brasa amb parmentier de patata (supl. 6,75 €) 

 

POSTRES: 

Sorbet de mojito 

Couland de xocolata 

Sorbet de mandarina 

Crema catalana 

Pa de pessic 

 

Pa artesanal,  vins del municipi i aigües minerals. 

No inclou: refrescos i cerveses.  

 

 

FRASE DEL DIA: 
 

Està bé celebrar l'èxit, però és més important tenir en 

 compte les lliçons del fracàs. 
 

 

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


