
Fideus a la cassola amb costella 
Amanida de sardines fumades i seitons amb formatge fresc
Pèsols saltejats amb pernil
Verdura ecològica del Tros d'Ordal amb oli de cúrcuma
Ensaladilla feta a casa

Calamars a la planxa amb all i julivert
Canelons del rostit amb beixamel i gratinats
Llibret de llom de pernil dolç i formatge amb salsa de braves
Botifarra a la brasa amb mongetes

Mil fulles de nata i xocolata
Crema catalana
Meló i síndria

Cigrons amb bacallà i espinacs
Strudel de carn amb brots d'enciam
Gaspatxo amb guarnició
Verdura ecològica del Tros d'Ordal amb oli de cúrcuma
Ensaladilla feta a casa

Fricandó de vedella amb bolets
Peix de costa: Gall de Sant Pere amb llit de patata emmascarada
Cuixa de xai a la brasa amb guarnició
Botifarra a la brasa amb mongetes

Mil fulles de nata amb xocolata
Crema catalana
Meló i síndria

Paella a la marinera 
Truita d'albergínia amb amanida
Amanida de mozzarella, ventresca i pesto
Verdura ecològica del Tros d'Ordal amb oli de cúrcuma
Ensaladilla feta a casa

Bacallà gratinat amb all i oli de codony
Pollastre rostit a la catalana
Cansalada del coll a la brasa amb trinxat
Botifarra a la brasa amb mongetes

Mil fulles de nata i xocolata
Crema catalana
Meló i síndria

Fideuà de la Cigonya amb all i oli 
Croquetes del rostit amb maionesa de cítrics
Amanida de pollastre amb ou dur
Verdura ecològica del Tros d'Ordal amb oli de cúrcuma
Ensaladilla feta a casa

Fricadelles de la Cigonya
Peix de la llotja: salmó amb salsa d'anxoves
Xistorra a la brasa amb patata paella
Botifarra a la brasa amb mongetes

Mil fulles de nata i xocolata
Crema catalana
Meló i síndria

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)

Amanida de vieires amb escabetx i pastanaga
Micuit de foie d'Arrels

Llom de bacallà amb all i oli al pesto
Premsat de xai a baixa temperatura

Panacota de baileys amb galeta
Macedònia de fruita amb moscatell

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

10,00 €

3,75 €
3,75 €

12,00 €
12,00 €
15,00 €
10,00 €
10,00 €

                                      
CAP DE 

SETMANA              
15 i 16 d'agost

10,00 €
13,00 €

14,00 €

DIVENDRES 
14/08/20

PRIMERS

SEGONS

POSTRES

                                                                                                        
CAP DE 

SETMANA                        
15 i 16 d'agost

7,75 €
7,75 €

7,75 €
12,50 €
16,00 €

DIMECRES 
12/08/20

PRIMERS

SEGONS

POSTRES

DIJOUS 
13/08/20

PRIMERS

SEGONS

POSTRES

                           MENÚS SETMANALS           10,00 €
www.elracodelacigonya.com

DIMARTS 
11/08/20

PRIMERS

SEGONS

POSTRES

93 898 11 01


