
 

DIMARTS 01/12/20 10,00 € (IVA inclòs)  DIMECRES 02/12/20 10,00 € (IVA inclòs) 

 
PRIMERS PLATS A TRIAR: 

Faves i pèsols ofegats amb costella 
Croquetes de carn d’olla amb lactonesa de soia 

Crema de nyàmeres amb encenalls de pernil 
Ensaladilla feta a casa amb musclos 

 
SEGONS PLATS A TRIAR: 

Marmitako de tonyina  
Cuixa de xai a la brasa amb all i oli 
Estofat de Duroc amb verduretes 

Botifarra a la brasa amb patata al caliu i xampinyons 
 

POSTRES A TRIAR:  
Coca de cabell d’àngel  

Macedònia de fruita natural  
Crema catalana 

Mousse de llimona 
 

 
PRIMERS PLATS A TRIAR: 

Macarrons amb sofregit tradicional 
Sopa de pescadors amb arròs i pa a l’allet 

Amanida de mató amb codony i vinagreta de fruits secs  
Ensaladilla feta a casa amb musclos 

 
SEGONS PLATS A TRIAR: 

Pota de calamar a la gallega amb parmentier 
Cuixa de pollastre a la brasa 

Ossobuco de vedella guisat amb bolets 
Botifarra a la brasa amb patata al caliu i xampinyons 

 
POSTRES A TRIAR:  

Coca de cabell d’àngel  
Macedònia de fruita natural  

Crema catalana 
Mousse de llimona 

 

DIJOUS 03/12/20 10,00 € (IVA inclòs)  DIVENDRES 04/12/20 10,00 € (IVA inclòs) 

 
PRIMERS PLATS A TRIAR: 

Paella a la marinera amb sípia i escamarlà 
Amanida de gules i piquillo 

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

 
SEGONS PLATS A TRIAR: 

Bacallà a la llauna amb mongetes 
Rodó de Duroc farcit amb pilota i prunes 
Xurrasco a la brasa amb salsa ximi xurri  

Botifarra a la brasa amb patata al caliu i xampinyons 
 

POSTRES A TRIAR:  
Coca de cabell d’àngel  

Macedònia de fruita natural  
Crema catalana 

Mousse de llimona 
 

 
PRIMERS PLATS A TRIAR: 

Fideuà de la Cigonya amb all i oli   
Escudella barrejada amb galets  

Patata emmascarada amb botifarra negra 
Verdura ecològica del Tros d’Ordal i oli de cúrcuma 

 
SEGONS PLATS A TRIAR: 

Peix de la llotja 
Peus de porc a la brasa   

Estofat de pollastre al curri i poma 
Botifarra a la brasa amb patata al caliu i xampinyons 

 
POSTRES A TRIAR:  

Coca de cabell d’àngel  
Macedònia de fruita natural  

Crema catalana 
Mousse de llimona 

 
 
 
 
 

CAP DE  
SETMANA 

 
 

05 i 06 de  
desembre 

 

 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 
 9,00 € Closcada de musclos i cloïsses al vapor 
 13,75 € Pop a la gallega amb parmentier de patata i pimentó de la Vera 
 16,50 € Arròs caldós de llamàntol (preu x persona) 
 12,50 € Arròs negre de la Cigonya (preu x persona) 
 12,50 € Paella a la marinera (preu x persona) 
 11,00 € Fideuà de la Cigonya amb all i oli (preu x persona) 
 7,50 € Caneló de pollastre de pagès i tòfona 
 8,50 € Amanida de salmó i magrana 
 9,50 € Calçots escalivats amb romesco 
  10,00 € Llobarro al forn a la Donostiarra 
   11,50 € Espatlla de xai al forn 
 4,00 € Braç de gitano amb nata i xocolata 
 4,00 € Cremós de iogurt amb mango   
 

             

                                   Plats per vegetarians                                         Plats per celíacs                                        Plats sense lactosa 

 

 

MENÚ SETMANAL A DOMICILI 
 
TEL. 93 898 11 01              www.elracodelacigonya.com 

 


