
Timbal de patata emmascarada i ou ferrat
Amanida de seitons i poma
Crema d'espàrrecs verds amb cruixent de pernil
Ensaladilla feta a casa

Suquet de peix
Canelons del rostit de la Cigonya
Broquetes morunes amb pebrot del padró

Crema catalana amb carquinyoli
Macedònia de fruita natural
Mousse de mató

Amanida de bacallà amb taronja i pebrot del piquillo
Macarrons amb sofregit tradicional 
Gaspatxo amb la seva guarnició
Ensaladilla feta a casa

Fricandó de vedella de la Cigonya
Emperador amb refregit d'alls i tàperes
Aletes de pollastre cruixents i salsa barbacoa

Crema catalana amb carquinyoli
Macedònia de fruita natural
Mousse de mató

Paella a la marinera
Amanida de tomàquet, formatge fresc i salsa de pesto
Croquetes de carn d'olla amb amanida
Ensaladilla feta a casa

Bacallà a la llauna 
Filet de pobre amb salsa de bolets
Botifarra blanca i negra a la brasa amb patata al caliu

Crema catalana amb carquinyoli
Macedònia de fruita natural
Mousse de mató

Fideuà de la Cigonya amb all i oli
Strudel d'espinacs amb pernil i formatge 
Gaspatxo amb la seva guarnició
Ensaladilla feta a casa

Llenguado a la Donostiarra 
Escalopa de llom amb escalivada
Fricadelles guisades amb patates

Crema catalana amb carquinyoli
Macedònia de fruita natural
Mousse de mató

Canelons del rostit de l'àvia 
Macarrons tradicionals, rabes de pollastre i croquetes

6,75 € Ensaladilla feta a casa
Closcada de musclos i cloïsses al vapor
Pop a la gallega amb parmentier de patata i pimentó de la Vera
Arròs caldós de llamàntol (preu x ració)
Paella marinera (preu x ració)
Arròs negre amb all i oli (preu x ració)
Fideuà de llamàntol (preu x ració)
Fideuà de la Cigonya amb all i oli (preu x ració)
Fideuà negra de la Cigonya amb all i oli (preu x ració)

Pastís de peix amb salsa de piquillo
Amanida de vieires a la Donostiarra
Filet de vedella a la brasa amb guarnició i salsa de formatge
Parpatana de tonyina a la brasa amb verduretes saltejades amb soia
Taten de poma 
Mousse de vainilla amb cireres

PLATS DE MENÚ DE DIMARTS A DIVENDRES: PRIMERS 4,75 €, SEGONS 5,75 € I POSTRES 1,75 €. MENÚ SENCER 10 €.
                  Plats per vegetarians                                      Plats per celíacs                                  Plats sense lactosa

                           MENÚS SETMANALS           10,00 €
www.elracodelacigonya.com

DIMARTS 
02/06/20

PRIMERS

SEGONS

POSTRES

DIMECRES 
03/06/20

PRIMERS

SEGONS

POSTRES

DIJOUS 
04/06/20

PRIMERS

SEGONS

POSTRES

DIVENDRES 
05/06/20

PRIMERS

SEGONS

POSTRES

                                                                                                        
CAP DE 

SETMANA                        
06 i 07 de juny

7,75 €
7,75 €

7,75 €
12,50 €
15,00 €
12,00 €
12,00 €
15,00 €
10,00 €
10,00 €

                                      
CAP DE 

SETMANA              
06 i 07 de juny

7,50 €
9,75 €

15,50 €
17,50 €

3,75 €
3,75 €

93 898 11 01


