
 

PRIMERS

AMANIDES   5,6 €  

 Verda 
Variat d’enciams, ou dur, olives i tonyina

 Capresse 
Mozzarella, ruca, tomata, olives i salsa pesto casolana

 Energètica 
Llenties caviar, taronja, menta, soja i oli d’oliva

 Vegetal 
Arròs de pals, carbassó, ceba i bolets

 Mediterrània 
Pasta freda, formatge de cabra, fruits secs i fruita confitada

 Parmigiana 
Tallarines, nous i salsa pesto casolana

 Nòrdica 
Tallarines, formatge feta, salmó fumat i canonges

 Ibèrica 
Llacets, pernil ibèric, tomata ratllada i orenga

PLATS   5,6 € 

 Arròs integral amb verduretes 

 Rigatoni a la crema de pernil ibèric

 Mongetes verdes saltejades amb pernil i ametlles

 Espinacs a la catalana

 Bròquil gratinat amb crema de formatge

 Verdura bullida, patata, mongeta i pastanga

 Macarrons a la bolonyesa

 Spaghetti a la bolonyesa

 Spaghetti carbonara

 Quinoa saltada amb verdures

 Pasta fresca farcida de carbassa  
a la crema de parmesà

 Crema de verdures

 Timbal de patata, escalivada i olivada

 Trio mousse de carbassó, escalivada i bolets

 Llacets amb crema de gorgonzola i espinacs

SEGONS

CARN   7,05 €

 Cuixetes de pollastre amb pinyons, panses i prunes

 Croquetes de bolets, 5 unitats

 Croquetes d’espinacs, 5 unitats

 Croquetes de pollastre, 5 unitats

 Fingers de pollastre arrebossat

 Filet de pollastre al foie

 Filet de pollastre saltat amb verdures

 Filet de porc amb verdures i soja al wok

 Llata de vedella amb bolets

 Llibrets de llom farcits de pernil dolç i formatge

 Miniburgers a la crema de pernil ibèric

 Miniburgers a la crema de rocafort

 Roastbeef de vedella de Girona

 Saltejat de carn amb arròs

PEIX   8, 95 €

 Bacallà a la muselina d’all 

 Bacallà amb samfaina

 Pastís de marisc

 Pastís de peix blanc amb crema piquillos

 Lluç arrebossat

POSTRES   suplement +2,65 €

 Mousse de xocolata

 Mousse de cítrics

 Mousse de red velvet

 Iogurt natural amb melmelada de fruits vermells

 Fruita de temporada

MENÚ 
9,95 €

Inclou:  
Primer plat  

+ Segon plat



 COMBO CORRAL  11 €

Fingers de pollastre arrebossat, salsitxes 
de pollastre de corral, amanida de pasta, 
tonyina, olives negres, blat de moro,  
ou dur i tomata xerry

 COMBO IBÈRIC   11 €

Fingers de pollastre arrebossat, salsitxes 
de porc duroc,  
amanida ibèrica i la nostra salsa secreta

 NÒRDIC  12,95 €

Mix de quinoa i llenties caviar,  
salmó fumat, espàrrecs verds,  
xampinyons, tomates xerry, 
hummus de cigrons, ceba  
encurtida i maionesa de soja

 TUNA  12,95 €

Arròs integral, ventresca  
de tonyina Ortiz, mix de bolets 
saltejat, pebrot del piquillo, 
cogombrets i maionesa  
de wasabi

 VEGGIE  12,95 € 

Quinoa, cigrons, croquetes 
veganes amb gust de “pollo 
no pollo”, hummus de piquillo, 
carbassó saltejat, ceba  
caramel·litzada i anacards

 POLLASTRE  11 €

Croquetes de pollastre  
amb arròs saltejat  
i verdures

 BOLETS 11 €

Croquetes de bolets  
amb arròs saltejat  
i verdures

 VEGANES 11 €

Croquetes veganes  
amb gust de “pollo no pollo”,  
arròs saltejat i verdures

 


