EL GRAN DINAR

EL GRAN DINAR

ENTRANTS

ENTRANTS

Amanida russa
Ensaladilla rusa

Amanida russa
Ensaladilla rusa

Espaguettis a la carbonara de bròquil
Espaguettis a la carbonara de brocoli

Espaguetti a la carbonara de bròquil
Espaguetti a la carbonara de brocoli

Crema de carbassa i formatge filadèlfia
Crema de calabaza y queso filadelfia

Crema de carbassa i formatge filadèlfia
Crema de calabaza y queso filadelfia

SEGONS

SEGONS

Filet de llobarro a la planxa amb verdures al wok
Filete de lubina a la plancha con verdures al wok

Filet de llobarro a la planxa amb verdures al wok
Filete de lubina a la plancha con verdures al wok

Pollastre a la taronja amb patates palla
Pollo a la naranja con patatas paja

Pollastre a la taronja amb patates palla
Pollo a la naranja con patatas paja

Risotto de carbassó i tomàquet cherry
Risotto de calabacín y tomate cherry

Risotto de carbassó i tomàquet cherry
Risotto de calabacín y tomate cherry

POSTRES

POSTRES

Xocolata,
oli
i
Chocolate, aceite y sal

sal

Xocolata,
oli
i
Chocolate, aceite y sal

Tatín de poma
Tatín de manzana

Tatín de poma
Tatín de manzana

Gelat de mandarina
Helado de mandarina

Gelat de mandarina
Helado de mandarina

sal

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

Russian vegetables cold salad
Amanida russa

Russian vegetables cold salad
Amanida russa

Pumpkin cream with Philadelphia cheese
Crema de carbassa i formatge filadèlfia

Pumpkin cream with Philadelphia cheese
Crema de carbassa i formatge filadèlfia

Spaghetti with broccoli carbonara
Espaguettis a la carbonara de bròquil

Spaghetti
with
broccoli
Espaguettis a la carbonara de bròquil

MAIN DISHES

MAIN DISHES

Seabass filet with vegetarian wok
Filet de llobarro a la planxa amb verdures al wok

Seabass filet with vegetarian wok
Filet de llobarro a la planxa amb verdures al wok

Chicken in orange sauce and potato thins
Pollastre a la taronja amb patates palla

Chicken in orange sauce and potato thins
Pollastre a la taronja amb patates palla

Zucchini risotto and cherry tomato
Risotto de carbassó i tomàquet cherry

Zucchini risotto and cherry tomato
Risotto de carbassó i tomàquet cherry

DESSERTS

DESSERTS

Chocolate with olive oil and salt
Xocolata, oli i sal

Chocolate with
Xocolata, oli i sal

olive

Apple
Tatín de poma

Apple
Tatín de poma

tatín

tatín

cake

oil

and

salt
cake

Tangerine ice cream
Gelat de mandarina

Tangerine ice cream
Gelat de mandarina

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

carbonara

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

