EL GRAN DINAR

EL GRAN DINAR

ENTRANTS

ENTRANTS

Anglonoti de verdures amb salsa napolitana i tires de
parmesa
Anglonoti de verduras con salsa napolitana y tiras de
parmesano

Anglonoti de verdures amb salsa napolitana i tires de
parmesa
Anglonoti de verduras con salsa napolitana y tiras de
parmesano

Amanida mezclum Waldolf amb poma, nous, api i mayonesa
citrica
Ensalada mezclum Waldolf con manzana, nueces, apio i
mayonesa citrica

Amanida mezclum Waldolf amb poma, nous, api i mayonesa
citrica
Ensalada mezclum Waldolf con manzana, nueces, apio i
mayonesa citrica

Crema de pastanaga i taronja amb formatge creme
Crema de zanahoria y naranja con queso crema

Crema de pastanaga i taronja amb formatge creme
Crema de zanahoria y naranja con queso crema

SEGONS

SEGONS

Lluç amb crosta de cacahuets sobre piscina de "ajoblanco"
Merluza con costra de cacahuete sobre piscina de ajoblanco

Lluç amb crosta de cacahuets sobre piscina de "ajoblanco"
Merluza con costra de cacahuete sobre piscina de ajoblanco

Pollastre al estil shichuan amb wok de verdures
Pollo al estilo shichuan con wok de verduras

Pollastre al estil shichuan amb wok de verdures
Pollo al estilo shichuan con wok de verduras

Timbal de cigrons, adbocat, espinacs y tomaquet amb salsa
xato
Timbal de garbanzos, aguacate, espinacas y tomate con salsa
xato

Timbal de cigrons, adbocat, espinacs y tomaquet amb salsa
xato
Timbal de garbanzos, aguacate, espinacas y tomate con salsa
xato

POSTRES

POSTRES

Tarta de formatge
Cheesecake

Tarta de formatge
Cheesecake

Gelat de la Setmana
Helado de la semana

Gelat de la Setmana
Helado de la semana

Sopa de sindria amb menta
Sopa de sandia con menta

Sopa de sindria amb menta
Sopa de sandia con menta

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

Vegetable aglonotti with napolitan sauce and parmesan
Anglonoti de verdures amb salsa napolitana i tires de parmesa

Vegetable aglonotti with napolitan sauce and parmesan
Anglonoti de verdures amb salsa napolitana i tires de parmesa

Waldorf salad with apple, celery and lemon mayonnaise
Amanida mezclum wardolf amb poma, nous, api i mayonesa
citrica

Waldorf salad with apple, celery and lemon mayonnaise
Amanida mezclum wardolf amb poma, nous, api i mayonesa
citrica

Carrot cream soup with orange and creme cheese
Crema de pastanaga i taronja amb formatge creme

Carrot cream soup with orange and creme cheese
Crema de pastanaga i taronja amb formatge creme

MAIN DISHES

MAIN DISHES

Hake in peanutcrust on a "white garlic" swimmingpool
Lluç amb crosta de cacahuets sobre piscina de "ajoblanco"

Hake in peanutcrust on a "white garlic" swimmingpool
Lluç amb crosta de cacahuets sobre piscina de "ajoblanco"

Sechuan style chicken with wok vegetables
Pollastre al estil shichuan amb wok de verdures

Sechuan style chicken with wok vegetables
Pollastre al estil shichuan amb wok de verdures

Chickpea ketteldrum with avocado, spinach, tomato and xato
sauce
Timbal de cigrons, adbocat, espinacs y tomaquet amb salsa
xato

Chickpea ketteldrum with avocado, spinach, tomato and xato
sauce
Timbal de cigrons, adbocat, espinacs y tomaquet amb salsa
xato

DESSERTS

DESSERTS

Cheesecake
Tarta de formatge

Cheesecake
Tarta de formatge

Watermelon soup with mint
Sopa de sindria amb menta

Watermelon soup with mint
Sopa de sindria amb menta

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

