
 

DIMARTS 12/01/21 10,00 €  (IVA inclòs)  DIMECRES 13/01/21 10,00 € (IVA inclòs) 

 
PRIMERS PLATS A TRIAR: 

Arròs a la cubana amb ou de corral 
Escudella barrejada amb galets 

Amanida de pollastre i formatge cremós  
Ensaladilla amb piquillo 

 
SEGONS PLATS A TRIAR: 

Llenguado a la planxa amb verdura saltejada 
Cruixent de vedella amb parmentier 

Costella lacada amb pinya al forn 
Botifarra a la brasa amb mongetes 

 
POSTRES A TRIAR:  

Pannacotta de te amb fruits vermells 
Macedònia de fruita natural  

Crema catalana 
Pa de pessic amb salsa de xocolata 

 

 
PRIMERS PLATS A TRIAR: 

Fideus a la cassola amb costella i carxofa 
Trinxat de col i patata amb cansalada i botifarra 

Amanida de gules a l’allet  
Ensaladilla amb piquillo 

 
SEGONS PLATS A TRIAR: 

Pota de calamar guisada amb ceba, tomàquet i favetes 
Mini graellada de carn a la brasa amb all i oli 

Llom arrebossat amb parmentier de pebrot vermell 
Botifarra a la brasa amb mongetes 

 
POSTRES A TRIAR:  

Pannacotta de te amb fruits vermells 
Macedònia de fruita natural  

Crema catalana 
Pa de pessic amb salsa de xocolata  

DIJOUS 14/01/21 10,00 € (IVA inclòs) DIVENDRES 15/01/21 10,00 € (IVA inclòs) 

 
PRIMERS PLATS A TRIAR: 
Arròs negre amb all i oli 

Crema de bolets amb encenalls de pernil 
Amanida de salmó amb encenalls de formatge de cabra  

Ensaladilla amb piquillo 
 

SEGONS PLATS A TRIAR:  
Bacallà a la llauna amb cigrons 
Enfilat de pollastre i verduretes 

Conill estofat amb cargols  
Botifarra a la brasa amb mongetes 

 
POSTRES A TRIAR:  

Pannacotta de te amb fruits vermells 
Macedònia de fruita natural  

Crema catalana 
Pa de pessic amb salsa de xocolata  

 

 
PRIMERS PLATS A TRIAR: 

Fideuà de la Cigonya amb all i oli 
Croquetes del rostit amb amanida 

Sopa de galets amb pilota 
Verdura ecològica del Tros d’Ordal i oli de cúrcuma 

 
SEGONS PLATS A TRIAR:  

Calamars saltejats amb verduretes 
Ou ferrat amb xistorra, xoriç i patata paella 

Filet de porc amb salsa de tòfona i parmentier de pebrot vermell 
Botifarra a la brasa amb mongetes 

 
POSTRES A TRIAR:  

Pannacotta de te amb fruits vermells 
Macedònia de fruita natural  

Crema catalana 
Pa de pessic amb salsa de xocolata  

 
 
 
 
 
 

CAP DE  
SETMANA 

 
 

16 i 17 de gener  
de 2021 

 

 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) 
  8,75 € Tagliatelle amb salsa de foie i poma caramel·litzada 
   9,50 € Tàrtar de salmó amb guacamole i amanida  
 7,50 € Verdura ecològica del Tros d’Ordal amb pernil de gla 
 16,75 € Pota de pop a la brasa amb parmentier i oli de pimentó 
  7,00 € Botifarra a la brasa amb guarnició 
   10,00 € Llata de vedella guisada amb bolets 
 9,50 € Bacallà gratinat amb romesco i fons d’espinacs 
 4,00 € Coca de crema  
 4,00 € Peres al vi amb escuma d’eucaliptus   
 

             

                                   Plats per vegetarians                                         Plats per celíacs                                        Plats sense lactosa 

 

 

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

 


