
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

17 de gener del 2019  Santa Rosalina de Vilanova 
 

 

MENÚ DEL DIA 12,00 € / MENÚ EXPRESS 10,00 € 
IVA inclòs 

 

 

 

Per els mes petits tenim pasta del dia 
 

 

PRIMERS PLATS A TRIAR: 

Arròs caldós amb sípia i escamarlà 

Espinacs a la catalana i crostonets de pa 

Amanida amb sardines, tomàquet i alvocats 

Crema de porros amb ceba cruixent 

Amanida verda, espàrrec, tonyina i ou dur 

“Ensaladilla” amb pebrot del piquillo 

Amanida amb Gall Negre del Penedès i olives de Kalamata (supl. 4,00 €) 
 

 

 

SEGONS PLATS A TRIAR: 

Bacallà gratinat amb all i oli de mel  

Tall que es pela a la brasa amb guarnició 

Braó de Duroc al forn amb carbassó 

Botifarra blanca i negra de pagès amb suau all i oli  

Bistec de vedella a la brasa amb patates paella 

Llata de vedella amb bolets (supl. 2,00 €) 

 
 

 

POSTRES:  

Crema de llimona 

Gelat del dia 

Púding de la iaia amb nata 

Crema catalana 

Flam d’ou amb nata 

Fruita del temps 

Pa de pessic amb nata 

Iogurt natural o desnatat 

Couland de taronja (supl. 2,50 €) 

 

Pa artesanal, minerals i celler del Penedès   

 (una beguda per persona).  

 
 

FRASE DEL DIA: 

 

L'instint dicta el deure i la intel•ligència dóna pretextos per eludir-ho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GAUDEIX DE LES NOSTRES 

NITS A LA FRESCA: 
 

Dimarts: Broqueta XXL a la brasa  

amb salsa ximixurri + braves  9,00 € 

Dimecres: Pizza a triar + braves 

* Pizzes especials tenen un suplement de 2 €. 9,00 € 

Dijous: Hamburguesa de foie o gla + 

beguda (una copa de vi o un refresc o cervesa)  9,00 € 
 

Happy Pizza: De dilluns a divendres de 19.30h a 

20.30h totes les pizzes a 8,00 € a recollir al local. 

 

PLATS RECOMANATS DE MENÚ:  
 

 

DILLUNS: Lasanya de carn casolana 
 

DIMARTS: Arròs a la cubana  
  
DIMECRES: Pasta fresca fet a casa 
 

DIJOUS: Arròs del Delta 
 

DIVENDRES: Fideuà amb sípia de Vilanova  


