EL GRAN DINAR

EL GRAN DINAR

ENTRANTS

ENTRANTS

Pappardelle amb pesto de olives negres i tomaquèt cherry
Pappardelle con pesto de oliva negra y tomates cherrys

Pappardelle amb pesto de olives negres i tomaquèt cherry
Pappardelle con pesto de oliva negra y tomates cherrys

Milfulls de albergínia i pebrot fumat amb salsa romesco
Milhojas de berenjena y pimiento ahumado con salsa romesco

Milfulls de albergínia i pebrot fumat amb salsa romesco
Milhojas de berenjena y pimiento ahumado con salsa romesco

Crema de xirivia amb xips de iuca
Crema de chirivía con chips de yuca

Crema de xirivia amb xips de iuca
Crema de chirivía con chips de yuca

SEGONS

SEGONS

"Tagliata" de vedella amb salsa de pebre verd, cruxient de
parmesà i ruca
"Tagliata" de ternera con salsa de pimenta verde, crujiente de
parmesano y rúcula

"Tagliata" de vedella amb salsa de pebre verd, cruxient de
parmesà i ruca
"Tagliata" de ternera con salsa de pimenta verde, crujiente de
parmesano y rúcula

Risotto de marisc
Risotto de mariscos

Risotto de marisc
Risotto de mariscos

Hamburguesa de quinoa amb crema de alvocat, maionesa
chipotle i amanida de canonges amb poma verd
Hamburguesa de quinoa con crema de aguacate, mayonesa
chipotle y ensalada de canónigos con manzana verde

Hamburguesa de quinoa amb crema de alvocat, maionesa
chipotle i amanida de canonges amb poma verd
Hamburguesa de quinoa con crema de aguacate, mayonesa
chipotle y ensalada de canónigos con manzana verde

POSTRES

POSTRES

Crema catalana
Crema catalana

Crema catalana
Crema catalana

Pa depessic de vainilla i crema de llimona
Bizcocho de vainilla y crema de limón

Pa depessic de vainilla i crema de llimona
Bizcocho de vainilla y crema de limón

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

Pappardelle with black olive pesto and cherry tomatoes
Pappardelle amb pesto de olives negres i tomaquèt cherry

Pappardelle with black olive pesto and cherry tomatoes
Pappardelle amb pesto de olives negres i tomaquèt cherry

Smoke eggplant and peppers strudel with romesco sauce
Milfulls de albergínia i pebrot fumat amb salsa romesco

Smoke eggplant and peppers strudel with romesco sauce
Milfulls de albergínia i pebrot fumat amb salsa romesco

Parsnip soup with yucca chips
Crema de xirivia amb xips de iuca

Parsnip soup with yucca chips
Crema de xirivia amb xips de iuca

MAIN DISHES

MAIN DISHES

Veal "tagliata" with green pepper sauce, crunchy parmesan and
arugula
"Tagliata" de vedella amb salsa de pebre verd, cruxient de
parmesà i ruca

Veal "tagliata" with green pepper sauce, crunchy parmesan and
arugula
"Tagliata" de vedella amb salsa de pebre verd, cruxient de
parmesà i ruca

Seafood risotto
Risotto de marisc

Seafood risotto
Risotto de marisc

Quinoa burguer with avocado cream, chipotle mayonnaise and
canons with green apple salad
Hamburguesa de quinoa amb crema de alvocat, maionesa
chipotle i amanida de canonges amb poma verd

Quinoa burguer with avocado cream, chipotle mayonnaise and
canons with green apple salad
Hamburguesa de quinoa amb crema de alvocat, maionesa
chipotle i amanida de canonges amb poma verd

DESSERTS

DESSERTS

Catalan cream
Crema catalana

Catalan cream
Crema catalana

Vanilla biscuit with lemon cream
Pa depessic de vainilla i crema de llimona

Vanilla biscuit with lemon cream
Pa depessic de vainilla i crema de llimona

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

