EL GRAN DINAR

EL GRAN DINAR

ENTRANTS

ENTRANTS

Fettuccine amb salsa arrabiata
Fettuccine con salsa arrabiata

Fettuccine amb salsa arrabiata
Fettuccine con salsa arrabiata

Amanida cesar amb tires de pollastre, lascas de
parmesà i crustons
Ensalada césar con tiras de pollo, lascas de
parmesano y crutons

Amanida cesar amb tires de pollastre, lascas de
parmesà i crustons
Ensalada césar con tiras de pollo, lascas de
parmesano y crutons

Tàrtar de tonyina amb pico de gallo i albergínia fregida
amb mel
Tartar de atún con pico de gallo y berenjena frita con
miel

Tàrtar de tonyina amb pico de gallo i albergínia fregida
amb mel
Tartar de atún con pico de gallo y berenjena frita con
miel

SEGONS

SEGONS

Verat al teriyaki amb saltat de arrossos exòtics
Caballa al teriyaki con salteado de arroces exóticos

Verat al teriyaki amb saltat de arrossos exòtics
Caballa al teriyaki con salteado de arroces exóticos

Costelles de porc a l'estil Lousiana amb verdures rustides
Costillas de cerdo al estilo Louisiana con verduras asadas

Costelles de porc a l'estil Lousiana amb verdures rustides
Costillas de cerdo al estilo Louisiana con verduras asadas

Tofu a la planxa amb escates de sal, pak choy i chutney de
mànec
Tofu a la plancha con escamas de sal, pak choy y chutney
de mango

Tofu a la planxa amb escates de sal, pak choy i chutney de
mànec
Tofu a la plancha con escamas de sal, pak choy y chutney
de mango

POSTRES

POSTRES

Crema catalana
Crema catalana

Crema catalana
Crema catalana

Sídria osmotitzada amb menta i llima
Sandía ozmotizada con menta y lima

Sídria osmotitzada amb menta i llima
Sandía ozmotizada con menta y lima

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

Fettuccine with arrabiata sauce
Fettuccine amb salsa arrabiata

Fettuccine with arrabiata sauce
Fettuccine amb salsa arrabiata

Cesar salad with chicken strips, parmesan flakes and
croutons
Amanida cesar amb tires de pollastre, lascas de parmesà
i crustons

Cesar salad with chicken strips, parmesan flakes and
croutons
Amanida cesar amb tires de pollastre, lascas de parmesà
i crustons

Tuna tartar with "pico de gallo" and fried eggplant with
honey
Tàrtar de tonyina amb pico de gallo i albergínia fregida
amb mel

Tuna tartar with "pico de gallo" and fried eggplant with
honey
Tàrtar de tonyina amb pico de gallo i albergínia fregida
amb mel

MAIN DISHES

MAIN DISHES

Teriyaki mackerel fish and exotic rice
sautéed
Verat al teriyaki amb saltat de arrossos
exòtics

Teriyaki mackerel fish and exotic rice
sautéed
Verat al teriyaki amb saltat de arrossos
exòtics

Lousiana style pork ribs with roast vegetables
Costelles de porc a l'estil Lousiana amb verdures
rustides

Lousiana style pork ribs with roast vegetables
Costelles de porc a l'estil Lousiana amb verdures
rustides

Grill tofu with salt flakes, pak choy and mango chutney
Tofu a la planxa amb escates de sal, pak choy i
chutney de mànec

Grill tofu with salt flakes, pak choy and mango chutney
Tofu a la planxa amb escates de sal, pak choy i
chutney de mànec

DESSERTS

DESSERTS

Catalan cream
Crema catalana

Catalan cream
Crema catalana

Watermelon with osmotized mint and lemon
Sídria osmotitzada amb menta i llima

Watermelon with osmotized mint and lemon
Sídria osmotitzada amb menta i llima

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

