EL GRAN DINAR

EL GRAN DINAR

ENTRANTS

ENTRANTS

Crema de carbassó i alfàbrega
Crema de calabacín y albahaca

Crema de carbassó i alfàbrega
Crema de calabacín y albahaca

Amanida de tomàquets frescos amb iogurt
Ensalada de tomates frescos con yogurt

Amanida de tomàquets frescos amb iogurt
Ensalada de tomates frescos con yogurt

Carpaccio de remolatxa amb mató i anacards
Carpaccio de remolacha con mató y anacardos

Carpaccio de remolatxa amb mató i anacards
Carpaccio de remolacha con mató y anacardos

Guisat de cigrons i botifarra negra amb espinacs
Guiso de garbanzos y butifarra negra con espinacas

Guisat de cigrons i botifarra negra amb espinacs
Guiso de garbanzos y butifarra negra con espinacas

SEGONS

SEGONS

Arròs negre de sípia
Arroz negro de sepia

Arròs negre de sípia
Arroz negro de sepia

Verat amb puré de céleri i espàrrecs triguers
Caballa con puré de céleri y espárragos trigueros

Verat amb puré de céleri i espàrrecs triguers
Caballa con puré de céleri y espárragos trigueros

Filet de porc al curry verd
Solomillo de cerdo al curry verde

Filet de porc al curry verd
Solomillo de cerdo al curry verde

Wok de verdures amb fideus d'arròs
Wok de verduras con fideos de arroz

Wok de verdures amb fideus d'arròs
Wok de verduras con fideos de arroz

POSTRES

POSTRES

Púding de tapioca i coco
Púding de tapioca y coco

Púding de tapioca i coco
Púding de tapioca y coco

Gelat de la setmana
Helado de la semana

Gelat de la setmana
Helado de la semana

Sopa de poma i kiwi amb crema de mascarpone
Sopa de manzana y kiwi con crema de mascarpone

Sopa de poma i kiwi amb crema de mascarpone
Sopa de manzana y kiwi con crema de mascarpone

Postre de la setmana
Postre de la semana

Postre de la setmana
Postre 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

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

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

Zucchini and basel soup
Crema de carbassò i alfàbrega

Zucchini and basel soup
Crema de carbassò i alfàbrega

Fresh tomatos salad with yogurt
Amanida de tomàquets frescos amb iogurt

Fresh tomatos salad with yogurt
Amanida de tomàquets frescos amb iogurt

Beet carpaccio with fresh cheese and cashew nuts
Carpaccio de remolatxa amb mató i anacards

Beet carpaccio with fresh cheese and cashew nuts
Carpaccio de remolatxa amb matò i anacards

Chickpea and black sausage stew with spinacs
Guisat de cigrons i botifarra negra amb espinacs

Chickpea and black sausage stew with spinacs
Guisat de cigrons i botifarra negra amb espinacs

MAIN DISHES

MAIN DISHES

Cuttlefish's black rice
Arròs negre de sípia

Cuttlefish's black rice
Arròs negre de sipia

Grill mackerel with celery pure and asparagus
Verat amb pure de celery i espàrrecs trigueros

Grill mackerel with celery pure and asparagus
Verat amb pure de celery i espàrrecs trigueros

Pork´s sirloin with green curry
Filet de porc al curry verd

Pork´s sirloin with green curry
Filet de porc al curry verd

Vegetable´s wok with rice noodles
Wok de verdures amb fideus d'arròs

Vegetable´s wok with rice noodles
Wok de verdures amb fideus d'arròs

DESSERTS

DESSERTS

Tapioca and coconut puding
Púding de tapioca i coco

Tapioca and coconut puding
Púding de tapioca i coco

Ice cream of the week
Gelat de la setmana

Ice cream of the week
Gelat de la setmana

Apple and kiwi soup with mascarpone
Sopa de poma i kiwi amb crema de mascarpone

Apple and kiwi soup with mascarpone
Sopa de poma i kiwi amb crema de mascarpone

Dessert of the week
Postre de la setmana

Dessert of the week
Postre 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 plates)
El gran dinar express 9€ (1 plate)

El gran dinar 14€ (2 plates)
El gran dinar express 9€ (1 plate)

Gluten free | Sense gluten

Vegan | Vegà

Vegetarian | Vegetarià

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

We have the data sheets with the allergens of each elaboration
Disposem de les fitxes tècniques amb els al·lergògens de cada elaboració

