Menú Diari
PRIMERS / PRIMEROS
Amanida de fruites amb vinagreta de frutos bosque i formatge feta
Ensalada de frutas con vinagreta de frutos del bosque y queso feta
Gaspatxo tradicional amb picada de verduretes i crostons
Gazpacho tradicional con picadillo de verduritas y picatostes
Espàrrec blanc, crema de tupinambo, oli de cibolet i escamarlanets (Supl. 5€)
Espárrago blanco, crema de tupinambo, aceite de cebollino y cigalitas (supl.5€)
Canelons de carbassó farcits de rúcula al pesto Vermell i tomàquet cherry (Supl. 3€)
Canelones de calabacín rellenos de rúcula al pesto rojo y tomate cherry (supl.3€)
Hummus de cigró, oli de pebre Vermell amb torradetes
Hummus de garbanzo, aceite de pimentón y tostaditas

SEGONS / SEGUNDOS
Pasta del día amb verduretes al teriyaki
Arròs de
mardel
i montanya
amb favetes
baby
Pasta
día con verduritas
al teriyaki
Arroz mar y montaña con habitas baby
Llobarro a la planxa amb verduretes saltejades i refregit d´alls tendres (Supl. 3€)
Lubina a la plancha con verduritas salteadas y refrito de ajos tiernos (supl.3€)
Churrasco de vedella amb parmentier de patata al chimichurri
Churrasco de vedella amb parmentier de patata al chimichurri
Bistec de vedella empanat amb patates fregides
Bistec de ternera empanado con patatas fritas
Arròs caldòs amb escamarlanets (Supl. 3€)
Arroz caldoso con cigalitas (supl.3€)

POSTRES
Hamburguesa al platLingot
de secret,
de amb
cheddar,
caramel.litzada
fregitcrema
d´arròs
llet i ceba
escuma
de canyella i patates fregides
Hamburguesa al plato
de secreto,
cremacon
cheddas,
caramelizada
Linglte
frito de arroz
leche ycebolla
espuma
de canela y patatas fritas
Bol de meló amb llima i menta

Fideus a la caçola de peix i marisc
Bol “mongetes”
de melón con
lima y menta
(butifarra con
salteadas
con ajo y perejil)
Textures de cacao i) crumble d´avellanes
Texturas de cacao y crumble de avellanas
Cheescake amb coulis de fruits vermells ( Supl. 2.5€)
Chesescake con coulis de frutos del bosque (2.5€)

15€ IVA Inclòs

