EL GRAN DINAR

EL GRAN DINAR

ENTRANTS

ENTRANTS

Variat de pasta fresca amb salsa carbonara clàssica
Variopinto de pasta fresca con salsa carbonara clásica

Variat de pasta fresca amb salsa carbonara clàssica
Variopinto de pasta fresca con salsa carbonara clásica

Amanida mesclum amb mango, pernil, cogombre i salsa
de iogurt
Ensalada mezclum con mango, jamón, pepino y salsa de
yogurt

Amanida mesclum amb mango, pernil, cogombre i salsa
de iogurt
Ensalada mezclum con mango, jamón, pepino y salsa de
yogurt

Torrada amb albergínia rostida, formatge brie i anxoves
Tostada de berenjena asada, queso brie y anchoas

Torrada amb albergínia rostida, formatge brie i anxoves
Tostada de berenjena asada, queso brie y anchoas

SEGONS

SEGONS

Rodó de vedella rostit amb bolets i puré de moniato amb
mascarpone
Redondo de ternera asada con setas y puré de boniato al
mascarpone

Rodó de vedella rostit amb bolets i puré de moniato amb
mascarpone
Redondo de ternera asada con setas y puré de boniato al
mascarpone

Verat a la planxa amb escabetx de verdures i patates
panadera
Caballa a la plancha con escabeche de verduras y patata
panadera

Verat a la planxa amb escabetx de verdures i patates
panadera
Caballa a la plancha con escabeche de verduras y patata
panadera

Tofu a la planxa amb tàrtar d'alvocat i salsa de tamarinde
Tofu a la plancha con tartar de aguacate y salsa de tamarindo

Tofu a la planxa amb tàrtar d'alvocat i salsa de tamarinde
Tofu a la plancha con tartar de aguacate y salsa de tamarindo

POSTRES

POSTRES

Mel i matò
Miel y mató

Mel i matò
Miel y mató

Fruita fresca
Fruta fresca

Fruita fresca
Fruta fresca
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

Fresh pasta mix with classic carbonara sauce
Variat de pasta fresca amb salsa carbonara clàssica

Fresh pasta mix with classic carbonara sauce
Variat de pasta fresca amb salsa carbonara clàssica

Mixed salad with mango, dried ham, cucumber and yogurt
sauce
Amanida mesclum amb mango, pérnil, cogombre i salsa de
iogurt

Mixed salad with mango, dried ham, cucumber and yogurt
sauce
Amanida mesclum amb mango, pérnil, cogombre i salsa de
iogurt

Toast with roasted aubergine, brie cheese and anchovies
Torrada amb albergínia rostida, formatge brie i anxoves

Toast with roasted aubergine, brie cheese and anchovies
Torrada amb albergínia rostida, formatge brie i anxoves

MAIN DISHES

MAIN DISHES

Roasted veal, mushrooms and sweet potato pure with
mascarpone cheese
Rodó de vedella rostit amb bolets i puré de moniato amb
mascarpone

Roasted veal, mushrooms and sweet potato pure with
mascarpone cheese
Rodó de vedella rostit amb bolets i puré de moniato amb
mascarpone

Grilled mackerel with marinated vegetables and sliced
potatoes
Verat a la planxa amb escabetx de verdures i patates
panadera

Grilled mackerel with marinated vegetables and sliced
potatoes
Verat a la planxa amb escabetx de verdures i patates
panadera

Grilled tofu with avocado tartar and "tamarinde" sauce
Tofu a la planxa amb tàrtar d'alvocat i salsa de tamarinde

Grilled tofu with avocado tartar and "tamarinde" sauce
Tofu a la planxa amb tàrtar d'alvocat i salsa de tamarinde

DESSERTS

DESSERTS

Fresh catalan goat cheese with honey
Mel i matò

Fresh catalan goat cheese with honey
Mel i matò

Fresh fruits
Fruita fresca

Fresh fruits
Fruita fresca

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

