15 de març del 2019 Santa Madrona

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

Per els mes petits tenim pasta del dia
PRIMERS PLATS A TRIAR:
Fideua de la Cigonya amb suau all i oli
Remenat d’alls tendres i espàrrecs
Amanida d’espinacs amb bacó i parmesà
Crema de verdures amb cruixent de pernil
Amanida verda, espàrrec, tonyina i ou dur
“Ensaladilla” amb pebrot del piquillo
Faves estofades amb cansalada i botifarra negra (supl. 3,00 €)

SEGONS PLATS A TRIAR:
Tall que es pela de vedella a la brasa amb oli de ximi xurri
Llotja: Llucet a la andalusa
Ronyons al xerès
Botifarra blanca i negra de pagès amb suau all i oli
Bistec de vedella a la brasa amb patates paella
Cruixent d’ànec amb salsa ratafia i pruna (supl. 3,00 €)

POSTRES:
Mil fulles amb nata
Gelat del dia
Crema catalana
Pa de pessic amb nata
Flam d’ou amb nata
Fruita del temps
Púding de la iaia amb nata
Iogurt natural o desnatat
Couland de xocolata (supl. 2,50 €)
Pa artesanal, minerals i celler del Penedès
(una beguda per persona).
FRASE DEL DIA:
La gran sort que un pot tenir és fer el que li agrada. Trobar això és l'essència de tot.
PLATS RECOMANATS DE MENÚ:
DILLUNS: Macarrons amb sofregit tradicionals
DIMARTS: Arròs a la cubana
DIMECRES: Pasta fresca fet a casa
DIJOUS: Arròs del Delta
DIVENDRES: Fideuà amb sípia de Vilanova

GAUDEIX DE LES NOSTRES
NITS A LA FRESCA:
Dimarts: Broqueta XXL a la brasa
amb salsa ximixurri + braves
Dimecres: Pizza a triar + braves

9,00 €

* 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.

