
 

DIMARTS 27/10/20 10,00 € (IVA inclòs)  DIMECRES 28/10/20 10,00 € (IVA inclòs) 

 
PRIMERS PLATS A TRIAR: 

Llenties estofades amb costella i xoriç 
Arròs amb conill i carxofa 

Timbal d’escalivada amb formatge de cabra 

Verdura ecològica del Tros d’Ordal i oli de cúrcuma 
 

SEGONS PLATS A TRIAR: 
Pota de calamar guisada amb ceba, tomàquet i favetes 

Canelons del rostit amb beixamel i gratinats 
Pit de pollastre amb salsa   

Botifarra a la brasa amb caliu i verduretes 
 

POSTRES A TRIAR:  
Tiramisú 

Macedònia de fruita  
Flam de mató 

Crema catalana 
 

 
PRIMERS PLATS A TRIAR: 

Xató del Racó amb salsa de romesco   
Macarrons amb sofregit tradicional 

Escudella barrejada amb galets 
Verdura ecològica del Tros d’Ordal i oli de cúrcuma 

 
SEGONS PLATS A TRIAR: 

Fricandó de vedella amb bolets 
Llenguado al forn a la meunière 

“Lagarto” a la brasa amb salsa ximi xurri 
Botifarra a la brasa amb caliu i verduretes 

 
POSTRES A TRIAR:  

Tiramisú 
Macedònia de fruita  

Flam de mató 
Crema catalana 

 
 

DIJOUS 29/10/20 10,00 € (IVA inclòs)  DIVENDRES 30/10/20 10,00 € (IVA inclòs) 

 
PRIMERS PLATS A TRIAR: 

Paella a la marinera 
Croquetes del rostit amb maionesa de soia  

Amanida de salmó amb sèsam negre i guacamole 
Ensaladilla feta a casa amb musclos en escabetx 

 
SEGONS PLATS A TRIAR: 

Bacallà al forn amb salsa d’ametlles  
Llibret de llom amb formatge de cabra i ceba 
Cuixa de pernil a la brasa o salsa pebre rosa 
Botifarra a la brasa amb caliu i verduretes 

 
POSTRES A TRIAR:  

Tiramisú 
Macedònia de fruita  

Flam de mató 
Crema catalana 

 

 
PRIMERS PLATS A TRIAR: 

Fideuà de la Cigonya amb all i oli  
Pèsols guisats amb ou a baixa temperatura 

Escudella barrejada amb galets  
Ensaladilla feta a casa amb musclos en escabetx 

 
SEGONS PLATS A TRIAR: 

Peix de la llotja 
Conill a la brasa amb parmentier d’albergínia 
Galtes de porc al forn amb daus de carbassa 

Botifarra a la brasa amb caliu i verduretes 
 

POSTRES A TRIAR:  
Tiramisú 

Macedònia de fruita  
Flam de mató 

Crema catalana 

 
 
 
 
 

CAP DE  
SETMANA 

 

31 d’octubre  
i 

 01 de novembre 

 

 7,75 € Canelons del rostit de l’àvia 
 7,75 € Macarrons tradicionals i rabes de pollastre (plat per nens)  
 6,75 € Ensaladilla feta a casa 
 7,75 € Closcada de musclos i cloïsses al vapor 
 12,50 € Pop a la gallega amb parmentier de patata i pimentó de la Vera 
 16,00 € Arròs caldós de llamàntol (preu x persona) 
 12,00 € Paella a la marinera (preu x persona) 
 10,00 € Fideuà de la Cigonya amb all i oli (preu x persona) 
 9,50 € Raviolis de gall negre del Penedès IGP amb beixamel de bolets 
 9,80 € Amanida de bolets de temporada 
 12,00 € Wok de calamars amb bolets 
 10,00 € Ànec rostit a la catalana    
 4,00 € Taten de poma   
 4,00 € Couland de xocolata negra 
 

             

                                   Plats per vegetarians                                         Plats per celíacs                                        Plats sense lactosa 

 

 

              TEL. 93 898 11 01     www.elracodelacigonya.com 

MENÚ SETMANAL A DOMICILI 


