Menú tapes

Menú Migdies laborals

“Migdies” De Dilluns a Divendres

Dimecres, 28 de Juny de 2017
Primers

Amanida tropical amb fruita natural i vinagreta de gerds
Plat de pernil serra reserva del Terol
Anells de calamar fregits a la andalusa amb buquet d’amanida
Arròs amb pollastre, verdures i curri
Assortit de croquetes casolanes de l’avia 6ud a triar
(rostit de l’avia,ceps del bosc, jabugo i rap&gambes)

Gaspatxo andalús amb les seves verduretes
Canelons de carn gratinats amb beixamel
Pinya amb pernil Serra reserva del Terol
Remenat d’alls tendres, bolets i encenalls de jabugo
Lasagna de pollastre i verdures de la mamma
Remenat de tonyina i ceba caramel·litzada
Pebrots del piquillo farcits a la mediterrània

Segons
Filet de bacallà al forn amb patates i tomàquet especiat
Filet de porc amb gorgonzola
Pit de pollastre farcits de york i bolets i salsa de ceps
Hamburguesa de vedella (200gr) a la brasa amb ceba
Botifarra de pagès a la brasa amb mongetes seques
Cuixa de pollastre a la brasa de carbó d’alzina
Peus de porc a la brasa de carbó d’alzina
Tirallonga “Xurrasco”de vedella de Girona a la brasa
La nostra pizza catalana Casa Milà

Aquest menú consisteix en una selecció
de tapes, Mínim 2 persones
Les broquetes de rap i llagostins
Les braves casolanes
(patata francesa “Monalisa” de 1ª qualitat)

El pernil de Terol reserva&formatge curat
Rotllets d’albergínies a la veneciana
(farcides de york i formatge i gratinades)

Els calamars fregits a l’andalusa
L’assortit de croquetes casolanes (4ud)
Pa de coca amb tomàquet de penjar
( 1 llesca per persona)

Postres casolans o Cafè
1 refresc o aigua o got de vi
( 1beguda per persona)
Cervesa inclosa: San Miguel ,
½ pinta Carlsberg o FreeDamm

15,95€ per persona

( base de coca, tomàquet, pernil york, bolets mozzarella i emmental)

La nostra pizza catalana Margarida

( base de coca, tomàquet, pernil york, mozzarella i emmental)

Conill de pagès a la brasa de carbó d’alzina
Pa de coca amb tomàquet

Postres casolans O Cafè
1 refresc, aigua o vi ( 1beguda per persona)
Cervesa inclosa: San Miguel , Estrella Damm
½ pinta Carlsberg o Free Damm
Menú Exprés:
1 plat a triar entre
primers i segons
+
Postres, pa i beguda

10,90 iva inclòs

Per emportar:
1 primer,
1 segon
Pa de coca

7,90 Iva inclòs

Menú complet:
1 primer+
1 segon
+
Postres pa i beguda

12,90 Iva inclòs

---------------------------------------------------------POSTRES
Bola de gelat Farggi a triar ;
Maduixa,
xocolata,
Stracciatella
Vainilla, o
sorbet de llimona
Poma al forn amb canyella
Iogurt cremós natural amb confit de poma
Crema catalana cremada
Mató amb mel
Mix de fruita natural
Pastis de formatge amb melmelada de maduixes
Brownie de xocolata i nous amb nata

