EL GRAN DINAR

EL GRAN DINAR

ENTRANTS

ENTRANTS

Tagliatelle amb salsa de pesto vermell de tomàquets secs
Tagliatelle al pesto rojo de tomates secos

Tagliatelle amb salsa de pesto vermell de tomàquets secs
Tagliatelle al pesto rojo de tomates secos

Amanida mesclum amb magrana, alvocat, formatge feta i
vinagreta de llima
Ensalada mezclum con granada, aguacate, queso feta y
vinagreta de lima

Amanida mesclum amb magrana, alvocat, formatge feta i
vinagreta de llima
Ensalada mezclum con granada, aguacate, queso feta y
vinagreta de lima

Crema de carxofes amb pols de pernil cruixent
Crema de alcachofa con polvo de jamón crujiente

Crema de carxofes amb pols de pernil cruixent
Crema de alcachofa con polvo de jamón crujiente

SEGONS

SEGONS

Galta de vedella amb salsa de vi negre i puré de moniato
Carrillera de ternera con salsa de vino tinto y puré de boniato

Galta de vedella amb salsa de vi negre i puré de moniato
Carrillera de ternera con salsa de vino tinto y puré de boniato

Peix espasa a la planxa amb verdures rostidas i salsa all i
julivert
Pez espada a la plancha con verduras asadas y salsa ajoperejil

Peix espasa a la planxa amb verdures rostidas i salsa all i
julivert
Pez espada a la plancha con verduras asadas y salsa ajoperejil

Dal especiat amb cúrcuma, comí i mostassa
Dal especiado con curcuma comino y mostaza

Dal especiat amb cúrcuma, comí i mostassa
Dal especiado con curcuma comino y mostaza

POSTRES

POSTRES

Panacota casolana
Panacota casera

Panacota casolana
Panacota casera

Ganache de xocolata
Ganache de chocolate

Ganache de xocolata
Ganache de chocolate

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

Tagliatelle with dried tomato pesto
Tagliatelle amb salsa de pesto vermell de tomàquets secs

Tagliatelle with dried tomato pesto
Tagliatelle amb salsa de pesto vermell de tomàquets secs

Mixed salad with pomegranate, avocado, feta cheese and
lime vinaigrette
Amanida mesclum amb magrana, alvocat, formatge feta i
vinagreta de llima

Mixed salad with pomegranate, avocado, feta cheese and
lime vinaigrette
Amanida mesclum amb magrana, alvocat, formatge feta i
vinagreta de llima

Artichoke cream soup with crunchy dusted ham
Crema de carxofes amb pols de pernil cruixent

Artichoke cream soup with crunchy dusted ham
Crema de carxofes amb pols de pernil cruixent

MAIN DISHES

MAIN DISHES

Beef cheek with red wine sauce and sweet potato puree
Galta de vedella amb salsa de vi negre i puré de moniato

Beef cheek with red wine sauce and sweet potato puree
Galta de vedella amb salsa de vi negre i puré de moniato

Grilled swordfish with roasted vegetables and garlic, parsley
sauce
Peix espasa a la planxa amb verdures rostidas i salsa all i
julivert

Grilled swordfish with roasted vegetables and garlic, parsley
sauce
Peix espasa a la planxa amb verdures rostidas i salsa all i
julivert

Dal spiced with curcuma, cumin and mustard
Dal especiat amb cúrcuma, comí i mostassa

Dal spiced with curcuma, cumin and mustard
Dal especiat amb cúrcuma, comí i mostassa

DESSERTS

DESSERTS

Homemade panna cotta
Panacota casolana

Homemade panna cotta
Panacota casolana

Chocolate ganache
Ganache de xocolata

Chocolate ganache
Ganache de xocolata

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

