EL GRAN DINAR

EL GRAN DINAR

ENTRANTS

ENTRANTS

Raviolis de gambes a l'all amb salsa marinera
Raviolis de gambas al ajillo con salsa marinera

Raviolis de gambes a l'all amb salsa marinera
Raviolis de gambas al ajillo con salsa marinera

Crema freda de carbassó amb tofu i oli d'alfàbrega
Crema fría de calabacín con tofu y aceite de albahaca

Crema freda de carbassó amb tofu i oli d'alfàbrega
Crema fría de calabacín con tofu y aceite de albahaca

Amanida de cítrics amb vinagreta de menta
Ensalada cítrica con vinagreta de menta

Amanida de cítrics amb vinagreta de menta
Ensalada cítrica con vinagreta de menta

SEGONS

SEGONS

Xurrasco de vedella amb patates "paja" i oli de romaní
Churrasco de ternera con patatas "paja" y aceite de
romero

Xurrasco de vedella amb patates "paja" i oli de romaní
Churrasco de ternera con patatas "paja" y aceite de
romero

Salmó al teriyaki amb verdures asiàtiques
Salmón al teriyaki con verduras asiáticas

Salmó al teriyaki amb verdures asiàtiques
Salmón al teriyaki con verduras asiáticas

Risotto de ceps amb cruixent de parmesà
Risotto de setas con crujiente de parmesano

Risotto de ceps amb cruixent de parmesà
Risotto de setas con crujiente de parmesano

POSTRES

POSTRES

Crema de pera i mascarpone
Crema de pera y mascarpone

Crema de pera i mascarpone
Crema de pera y mascarpone

Milfulles de xocolata a la sal
Milhojas de chocolate a la sal

Milfulles de xocolata a la sal
Milhojas de chocolate a la sal

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

Shrimp garlic ravioli with "marinera" sauce
Raviolis de gambas a l'all am salsa marinera

Shrimp garlic ravioli with "marinera" sauce
Raviolis de gambas a l'all amb salsa marinera

Fresh zucchini soup with tofu and basil oil
Crema freda de carbassó amb tofu i oli d'alfàbrega

Fresh zucchini soup with tofu and basil oil
Crema freda de carbassó amb tofu i oli d'alfàbrega

Mixed salad with citrus and mint vinaigrette
Amanida de cítrics amb vinagreta de menta

Mixed salad with citrus and mint vinaigrette
Amanida de cítrics amb vinagreta de menta

MAIN DISHES

MAIN DISHES

Rib steak with "paja" chips and rosemary oil
Xurrasco de vedella amb patates "paja" i oli de romaní

Rib steak with "paja" chips and rosemary oil
Xurrasco de vedella amb patates "paja" i oli de romaní

Teriyaki salmon with asian vegetables
Salmó al teriyaki amb verdures asiàtiques

Teriyaki salmon with asian vegetables
Salmó al teriyaki amb verdures asiàtiques

Mushroom risotto with crispy parmesan
Risotto de ceps amb cruixent de parmesà

Mushroom risotto with crispy parmesan
Risotto de ceps amb cruixent de parmesà

DESSERTS

DESSERTS

Pear and mascarpone cream
Crema de pera i mascarpone

Pear and mascarpone cream
Crema de pera i mascarpone

Chocolate strudel with salt
Milfulles de xocolata a la sal

Chocolate strudel with salt
Milfulles de xocolata a la sal

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

