MENÚ SETMANAL A DOMICILI
TEL. 93 898 11 01
DIMARTS 04/05/21

www.elracodelacigonya.com

10,00 € (IVA inclòs)

DIMECRES 05/05/21

10,00 € (IVA inclòs)

PRIMERS PLATS A TRIAR:
Macarrons amb sofregit tradicional
Crema de pastanaga amb núvol de parmesà i pesto (C)
Amanida de tomàquet, bacallà i olives negres (C,L)
Ensaladilla feta a casa amb guacamole(C)
Verdura ecològica Tros d’Ordal amb oli cúrcuma (C, V, L, VEGÀ)

PRIMERS PLATS A TRIAR:
Fideus a la cassola amb costella i carxofa (L)
Amanida de cruixent de formatge brie
Mongetes verdes saltejades amb pernil i bacó (C,L)
Ensaladilla feta a casa amb guacamole (C)
Verdura ecològica Tros d’Ordal amb oli cúrcuma (C, V, L, VEGÀ)

SEGONS PLATS A TRIAR:
Pota de calamar guisada amb favetes (C, L)
Broqueta de pollastre amb verduretes (C,L)
Escalopins de vedella amb salsa rocafort
Botifarra a la brasa amb caliu i albergínia (C,L)
Hamburguesa vegana amb guarnició (VEGÀ)

SEGONS PLATS A TRIAR:
Pinxos moruns amb humus i patata paella (L)
Llenguado al forn amb salsa de taronja (L,C)
Fricadelles guisades amb daus de patata (L)
Botifarra a la brasa amb caliu i albergínia (C,L)
Hamburguesa vegana amb guarnició (VEGÀ)

POSTRES A TRIAR:
Cremós de iogurt amb gelat de kinder bueno
Macedònia de fruites naturals (C, L, V)
Crema catalana (V, C)
Mousse de xocolata (C)

POSTRES A TRIAR:
Cremós de iogurt amb gelat de kinder bueno
Macedònia de fruites naturals (C, L, V)
Crema catalana (V, C)
Mousse de xocolata (C)

DIJOUS 06/05/21

10,00 € (IVA inclòs)

DIVENDRES 07/05/21

10,00 € (IVA inclòs)

PRIMERS PLATS A TRIAR:
Arròs negre de la Cigonya amb all i oli (C,L)
Coca d’escalivada amb núvol de formatge de cabra
Empedrat de mongetes amb tonyina i crudités (C,L)
Ensaladilla feta a casa amb guacamole (C)
Verdura ecològica Tros d’Ordal amb oli cúrcuma (C, V, L, VEGÀ)

PRIMERS PLATS A TRIAR:
Fideuà de la Cigonya amb all i oli
Amanida d’espàrrecs blancs i pernil (C,L)
“Quiche lorraine” de porros i bacó
Verdura ecològica Tros d’Ordal, oli cúrcuma i pernil cruixent (C,L)

SEGONS PLATS A TRIAR:
Bacallà amb salsa piquillo i fons d’espinacs (C)
Cansalada del coll amb ou a baixa temperatura i patata paella (L)
Ossobuco de vedella al forn amb verdura (L)
Botifarra a la brasa amb caliu i albergínia (C,L)
Hamburguesa vegana amb guarnició (VEGÀ)

SEGONS PLATS A TRIAR:
Braó de Duroc al forn amb xampinyons (C, L)
Hamburguesa mixta a la brasa amb salsa brava (C)
Filet de lluç a l’estil de pescadors (L)
Botifarra a la brasa amb caliu i albergínia (C,L)
Hamburguesa vegana amb guarnició (VEGÀ)

POSTRES A TRIAR:
Cremós de iogurt amb gelat de kinder bueno
Macedònia de fruites naturals (C, L, V)
Crema catalana (V, C)
Mousse de xocolata (C)

POSTRES A TRIAR:
Cremós de iogurt amb gelat de kinder bueno
Macedònia de fruites naturals (C, L, V)
Crema catalana (V, C)
Mousse de xocolata (C)

CAP DE SETMANA

MENÚ DEGUSTACIÓ DE TEMPORADA
(De dimarts a diumenge)

Aperitiu de benvinguda
***
Canuts del Delta en escabetx, algues i espàrrecs verds (L, C)
Coca de llagostins, verduretes al wok i maionesa de soia
Ravioli d’ànec a la catalana amb beixamels d’espinacs
***
Turbot a la brasa amb fonoll i algues marines (C,L)
o
Lletons amb parmentier i ou a baixa temperatura (C)
***
Textures de xocolates amb cireres (V)
28,00 € (IVA inclòs)
El menú degustació de productes de temporada està format per un aperitiu salat, tres
plats entrants, un segon plat a triar entre una carn i un peix i unes postres.

(V) Plats per vegetarians

8,50 €
7,75 €
6,75 €
9,00 €
13,75 €
16,50 €
12,50 €
12,50 €
11,00 €
7,00 €
10,00 €
10,00 €
16,75 €
12,50 €
13,50 €
13,50 €
3,75 €
3,75 €

08 i 09 de maig de 2021

Canelons del rostit de l’àvia
Macarrons tradicionals i rabes de pollastre (plat per nens)
Ensaladilla feta a casa (L)
Closcada de musclos i cloïsses al vapor (C,L)
Pop a la gallega, parmentier patata i pimentó de Vera (C,L)
Arròs caldós de llamàntol (preu x persona) (C,L)
Arròs negre de la Cigonya (preu x persona) (C,L)
Paella a la marinera (preu x persona) (C,L)
Fideuà de la Cigonya amb all i oli (preu x persona) (L)
Carxofes a la brasa amb romesco(L)
Amanida de pop i patata amb vinagreta de piquillo (L)
Lasanya de verdures amb beixamel
Pota de pop a la brasa, parmentier i oli de pimentó
Espatlla de xai al forn a la catalana (C,L)
Romescada de rap amb musclos, llagostins i patates a cantos
Entrecot a la brasa amb guarnició (L, C)
Pastís de formatge amb mango (C)
Profiterols de nata i banyats amb xocolata (V)

(C) Plats per celíacs

(L) Plats sense lactosa

