EL GRAN DINAR

EL GRAN DINAR

ENTRANTS

ENTRANTS

Ravioli de cuit amb espinacs i pinyons saltats
Ravioli de cocido con espinacas y piñones salteados

Ravioli de cuit amb espinacs i pinyons saltats
Ravioli de cocido con espinacas y piñones salteados

Crema de carbassó i alfàbrega amb nous
Crema de calabacín y albahaca con nueces

Crema de carbassó i alfàbrega amb nous
Crema de calabacín y albahaca con nueces

Amanida mesclum amb pollastre, parmesà, torradetes, i
salsa cèsar
Ensalada mezclum con pollo, parmesano, tostones y salsa
césar

Amanida mesclum amb pollastre, parmesà, torradetes, i
salsa cèsar
Ensalada mezclum con pollo, parmesano, tostones y salsa
césar

SEGONS

SEGONS

Rodó de gall dindi amb poma i ceba amb vi dolç
Redondo de pavo con manzana y cebolla al vino dulce

Rodó de gall dindi amb poma i ceba amb vi dolç
Redondo de pavo con manzana y cebolla al vino dulce

Cassoleta de fesols vermells amb pebrot fumat, albergínia i
carxofa rostida
Cacerola de alubias rojas con pimiento ahumado, berenjena y
alcachofa asadas

Cassoleta de fesols vermells amb pebrot fumat, albergínia i
carxofa rostida
Cacerola de alubias rojas con pimiento ahumado, berenjena y
alcachofa asadas

Fish & Chips amb allioli
Fish & Chips con alioli

Fish & Chips amb allioli
Fish & Chips con alioli

POSTRES

POSTRES

Iogurt grec amb salsa de fruits vermells
Yogurt griego con salsa de frutos rojos

Iogurt grec amb salsa de fruits vermells
Yogurt griego con salsa de frutos rojos

Pa de pessi amb crema de llimona
Bizcocho de vainilla con crema de limón

Pa de pessi amb crema de llimona
Bizcocho de vainilla con crema de limón

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

Ravioli stew with spinach and pinions sauted Ravioli de
Ravioli de cuit espinacs i pinyons saltats

Ravioli stew with spinach and pinions sauted
Ravioli de cuit amb espinacs i pinyons saltats

Zucchini and basel soup with walnuts
Crema de carbassó i alfàbrega amb nous

Zucchini and basel soup with walnuts
Crema de carbassó i alfàbrega amb nous

Mixed salad with chiken, parmesan cheese, crutons and
cesar sauce
Amanida de mesclum amb pollastre, parmesà, torradetes, i
salsa cèsar

Mixed salad with chiken, parmesan cheese, crutons and
cesar sauce
Amanida de mesclum amb pollastre, parmesà, torradetes, i
salsa cèsar

MAIN DISHES

MAIN DISHES

Turkey topside with apple, onion and sweet wine
Rodó de gall dindi amb poma i ceba amb vi dolç

Turkey topside with apple, onion and sweet wine
Rodó de gall dindi amb poma i ceba amb vi dolç

Red bean stew with smoked paprika, roasted eggplant and
artichokes
Cassoleta de fesols vermells amb pebrot fumat, albergínia i
carxofa rostida

Red bean stew with smoked paprika, roasted eggplant and
artichokes
Cassoleta de fesols vermells amb pebrot fumat, albergínia i
carxofa rostida

Fish & Chips with garlic sauce
Fish & Chips amb allioli

Fish & Chips with garlic sauce
Fish & Chips amb allioli

DESSERTS

DESSERTS

Greek yogurt with berrie sauce
Iogurt grec amb salsa de fruits vermells

Greek yogurt with berrie sauce
Iogurt grec amb salsa de fruits vermells

Vanilla biscuit with lemon cream
Pa de pessi amb crema de limona

Vanilla biscuit with lemon cream
Pa de pessi amb crema de limona

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

