08 / 10 / 2021

Menú del dia...................................................................................14,50.1º PLAT

Cigrons cuits saltejats amb cansalada i espinacs
Garbanzos cocidos salteados con Tocino y espinacas
Carxofes al forn
Alcachofas al horno
Escarola amb tonyina i salsa de xato
Escarola con atun y salsa de xato

Trinxat de la Cerdanya (Puré amb col, patates, all, cansalada, i oli d’oliva verge extra)
Trinxat de la Cerdanya (Puré con col, patatas, ajo, tocino, y aceite de oliva virgen extra)
Salmorejo cordovès amb ou i pernil
Salmorejo cordovès con huevo y jamon
Crema de carxofes amb moniato i parmesà
Crema de alcachofas , moniato y alcachofas
2º PLAT

*************************************************************
Ventresca de tonyina graella amb guarnició
Ventresca de atun parrilla con guarnicion
Bruixa planxa amb guarnició
Gall plancha con guarnicion
Canelones de carn de la casa gratinats amb formatge
Canelones de carne de la casa gratinados con queso
Tac de vedella graella amb guarnició
Tacos de ternera parrilla con guarnicion
Canelons de carn de la casa gratinats amb formatge
Canelones de carne de la casa gratinados con queso
Filet de lluç planxa amb guarnició
Filete de merluza plancha con guarnicion
Arròs negre a la marinera amb all i oli (mínim 20 minuts)
Arroz negro a la marinera con ajoaceite (mínimo 20 minutos)
Butifarra del Pallars Sobirà a la graella amb guarnició
Butifarra del Pallars Sobirà a la parrilla con guarnición

‘Andrajos’ plat tradicional andalús (pollastre, butifarra negre, patates i tortes de farina)
Andrajos plató tradicional andaluz (pollo, butifarra negra, patatas y tortas de harina)
Un 1º plat del menú 1 beguda, i postre.................................................................10,00.Si vostè té al·lèrgies o intolerància a algun tipus de producte si us plau consulti al nostre personal.
Si usted tiene alergias o intolerancia a algún tipo de producto por favor consulte a nuestro personal
Aquest menú no es pot compartit de cap manera /Este menu no se comparte de ninguna manera

