EL GRAN DINAR

EL GRAN DINAR

ENTRANTS

ENTRANTS

Nyoquis amb salsa gorgonzola i nous
Ñoquis con salsa gorgonzola y nueces

Nyoquis amb salsa gorgonzola i nous
Ñoquis con salsa gorgonzola y nueces

Amanida me sclum amb tonyina marinada i vinagre ta de
maduixa
Ensalada mezclum con atún marinado y vinagreta de fresa

Amanida me sclum amb tonyina marinada i vinagre ta de
maduixa
Ensalada mezclum con atún marinado y vinagreta de fresa

Crema de pastanaga i gingebre amb crutons
Crema de zanahoria y jengibre con tostones

Crema de pastanaga i gingebre amb crutons
Crema de zanahoria y jengibre con tostones

SEGONS

SEGONS

Fricandò de vedella
Fricandó de ternera

Fricandò de vedella
Fricandó de ternera

Lluç amb costra de parmesà, romaní i llima amb pure
rustic de patatas
Merluza con costra de parmesano, romero y lima con
puré rústico de patata

Lluç amb costra de parmesà, romaní i llima amb pure
rustic de patatas
Merluza con costra de parmesano, romero y lima con puré
rústico de patata

Saltejat de llenties i tofu amd verdures rustidas
Salteado de lentejas y tofu con verduras asadas

Saltejat de llenties i tofu amd verdures rustidas
Salteado de lentejas y tofu con verduras asadas

POSTRES

POSTRES

Crema catalana
Crema catalana

Crema catalana
Crema catalana

Poma rustida amb cremoso de formatge i vanilla
Manzana asada con cremoso de queso y vainilla

Poma rustida amb cremoso de formatge i vanilla
Manzana asada con cremoso de queso y vainilla

Gelat de la setmana
Helado de la semana

Gelat de la setmana
Helado de la semana

Pa, beguda i postre o cafè
Pan, bebida y postre o café

Pa, beguda i postre o cafè
Pan, bebida y postre o café

El gran dinar 14€ (2 plats)
El gran dinar express 9€ (1 plat)

El gran dinar 14€ (2 plats)
El gran dinar express 9€ (1 plat)

Sense gluten | Sin gluten

Vegà | Vegano

Vegetarià | Vegetariano

Picant | Picante

Disposem de les fitxes tècniques amb els al·lergògens de cada elaboració
Tenemos las fichas técnicas con los alérgenos de cada elaboración

Sense gluten | Sin gluten

Vegà | Vegano

Vegetarià | Vegetariano

Picant | Picante

Disposem de les fitxes tècniques amb els al·lergògens de cada elaboració
Tenemos las fichas técnicas con los alérgenos de cada elaboración

EL GRAN DINAR

EL GRAN DINAR

STARTERS

STARTERS

Gnocchi with gorgonzola sauce and walnuts
Nyoquis amb salsa gorgonzola i nous

Gnocchi with gorgonzola sauce and walnuts
Nyoquis amb salsa gorgonzola i nous

Mixed salad with marinated tuna and strawberrie
vinaigrette
Amanida mesclum amb tonyina marinada i vinagreta de
maduixa

Mixed salad with marinated tuna and strawberrie
vinaigrette
Amanida mesclum amb tonyina marinada i vinagreta de
maduixa

Carrot and ginger soup with croutons
Crema de pastanaga i gingebre amb crutons

Carrot and ginger soup with croutons
Crema de pastanaga i gingebre amb crutons

MAIN DISHES

MAIN DISHES

Catalan beef stew "fricando"
Fricandò de vedella

Catalan beef stew "fricando"
Fricandò de vedella

Grilled hake with parmesan, rosemary and lemon crust
with smashed potatoes
Lluç amb costra de parmesà, romaní i llima amb pure rustic
de patatas

Grilled hake with parmesan, rosemary and lemon crust
with smashed potatoes
Lluç amb costra de parmesà, romaní i llima amb pure rustic
de patatas

Sautéed lentils and tofu with roasted vegetables
Saltejat de llenties i tofu amd verdures rustidas

Sautéed lentils and tofu with roasted vegetables
Saltejat de llenties i tofu amd verdures rustidas

DESSERTS

DESSERTS

Catalan cream
Crema catalana

Catalan cream
Crema catalana

Roasted apple with cheese and vanilla cream
Poma rustida amb cremoso de formatge i vanilla

Roasted apple with cheese and vanilla cream
Poma rustida amb cremoso de formatge i vanilla

Ice cream of the week
Gelat de la setmana

Ice cream of the week
Gelat de la setmana

Bread, drink and dessert or coffee
Pa, beguda i postre o cafè

Bread, drink and dessert or coffee
Pa, beguda i postre o cafè

El gran dinar 14€ (2 courses)
El gran dinar express 9€ (1 course)

El gran dinar 14€ (2 courses)
El gran dinar express 9€ (1 course)

Gluten free | Sense gluten

Vegan | Vegà

Vegetarian | Vegetarià

Spicy | Picant

We have the data sheets with the allergens of each elaboration
Disposem de les fitxes tècniques amb els al·lergògens de cada elaboració

Gluten free | Sense gluten

Vegan | Vegà

Vegetarian | Vegetarià

Spicy | Picant

We have the data sheets with the allergens of each elaboration
Disposem de les fitxes tècniques amb els al·lergògens de cada elaboració

