
 
 
 
 
 

DIMARTS 28/09/21 10,00 €  (IVA inclòs)  DIMECRES 29/09/21 10,00 € (IVA inclòs) 
 

PRIMERS PLATS A TRIAR: 
Arròs amb verduretes i ou ferrat (C,L) 

Timbal de patata d’estiu amb seitons i pesto (C,L) 

Sopa de tomàquet amb crema d’anxoves (C) 

Verdura ecològica saltejada amb bolets (C,L,V) 

Lasanya de verdures amb beixamel (VEGETARIÀ) 
 

SEGONS PLATS A TRIAR: 
Tonyina a la planxa amb tomàquet concassé i ceba (C,L) 

Daus de vedella saltejats amb verduretes i soia (L) 

Pinxos de porc adobats i pebrot del padró (C,L) 

Botifarra blanca i negra a la brasa, mongetes i patata al caliu (C,L) 

Hamburguesa de remolatxa amb guarnició (VEGETARIÀ)  
 

POSTRES A TRIAR:  
Pa de pessic amb xocolata (V) 

Macedònia de fruites naturals (C,L,V) 

Crema catalana (C,V) 

Mousse de mató amb nous i mel (V) 
 

 

PRIMERS PLATS A TRIAR: 
Espaguetis amb salsa de foie i poma caramel·litzada 

Amanida de salpicó de marisc (C,L) 

Crema de pastanaga amb fils de formatge blau i bacó (C) 

Verdura ecològica saltejada amb bolets (C,L,V) 

Lasanya de verdures amb beixamel (VEGETARIÀ) 
 

SEGONS PLATS A TRIAR: 
Pota de calamar a la planxa amb algues marines i tomàquet sec (C,L) 

Filet de porc a l’agulla adobat amb espècies (C,L) 

Pollastre al cava amb xampinyons (L) 

Botifarra blanca i negra a la brasa, mongetes i patata al caliu (C,L) 

Hamburguesa de remolatxa amb guarnició (VEGETARIÀ)  
 

POSTRES A TRIAR:  
Pa de pessic amb xocolata (V) 

Macedònia de fruites naturals (C,L,V) 

Crema catalana (C,V) 

Mousse de mató amb nous i mel (V) 
 

DIJOUS 30/09/21 10,00 € (IVA inclòs) DIVENDRES 01/10/21 10,00 € (IVA inclòs) 
   

PRIMERS PLATS A TRIAR: 
Paella marinera amb sípia i escamarlà (C,L) 

Amanida d’espinacs amb pernil i formatge de cabra (C) 

Empanada de carn amb ou dur i amanida  
Ensaladilla feta a casa amb anxova (C) 

Lasanya de verdures amb beixamel (VEGETARIÀ) 
 

SEGONS PLATS A TRIAR: 
Bacallà al forn amb all i oli de romesco i crema de pèsols (L) 

Aletes de pollastre lacades a la barbacoa amb puré de patata (C) 

Hamburguesa mixta amb formatge gratinat 

Botifarra blanca i negra a la brasa, mongetes i patata al caliu (C,L) 

Hamburguesa de remolatxa amb guarnició (VEGETARIÀ)  
 

POSTRES A TRIAR:  
Pa de pessic amb xocolata (V) 

Macedònia de fruites naturals (C,L,V) 

Crema catalana (C,V) 

Mousse de mató amb nous i mel (V) 
 

 

 

PRIMERS PLATS A TRIAR: 
Fideuà de la Cigonya amb all i oli (L)  

Amanida de bacallà amb taronja i vinagreta de piquillo (C,L) 
Cigrons estofats amb costella i xoriço (C,L) 

Ensaladilla feta a casa amb anxova (C) 

Lasanya de verdures amb beixamel (VEGETARIÀ) 
 

SEGONS PLATS A TRIAR: 
Peix de la llotja 

Costella de vedella lacada amb pinya (C,L) 

Secret de porc a la brasa amb salsa ximi xurri (C,L) 

Botifarra blanca i negra a la brasa, mongetes i patata al caliu (C,L) 

Hamburguesa de remolatxa amb guarnició (VEGETARIÀ)  
 

POSTRES A TRIAR:  
Pa de pessic amb xocolata (V) 

Macedònia de fruites naturals (C,L,V) 

Crema catalana (C,V) 

Mousse de mató amb nous i mel (V) 
 

MENÚ DEGUSTACIÓ DE TEMPORADA CAP DE SETMANA   02 i 03 d’octubre de 2021 
(De dimarts a diumenge) 

 
 
 
 

Aperitiu de benvinguda  
 

*** 
Premsat de seitons amb ceba i figues (C,L) 

 

Bolets de temporada confitats amb castanyes (C,L) 
 

Caneló del rostit amb dos beixamels   
 

*** 

 

Bacallà amb saltejat de llenega blanca i espinacs cruixents (C,L) 

o 
Filet de vedella a la brasa amb albergínia fumada i foie (C,L) 

 

*** 
Mousse de xocolata amb formatge cremós, magrana i taronja (C,V) 

 
 
 

30,00 € (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.  

 

 

 

 7,75 € Canelons del rostit de l’àvia 
 7,75 € Macarrons tradicionals i rabes de pollastre (plat per nens)  
 8,75 € Ensaladilla feta a casa amb ventresca de tonyina (L) 
 9,00 € Closcada de musclos i cloïsses al vapor (C,L) 
 14,00 € Pop a la gallega amb patata i pimentó de Vera (C,L) 
 16,50 € Arròs caldós amb llamàntol (preu x persona)  (C,L) 
 12,50 € Arròs negre de la Cigonya (preu x persona) (C,L) 
 12,50 € Paella a la marinera (preu x persona) (C,L) 

 11,00 € Fideuà de la Cigonya amb all i oli (preu x persona) (L) 

 12,00 € Pasta fresca: tagliatellis amb salsa de ceps i parmesà  
 12,50 € Amanida de bolets confitats amb pernil cruixent (C,L) 

 10,00 € Crema de patata amb refregit d’algues i foie (C) 

   16,75 € Pota de pop a la brasa, parmentier i oli de pimentó 
 15,00 € Corball a la Donostiarra amb albergínia fumada (C,L) 

 15,50 € Entrecot de vedella a la brasa amb escalivada (C,L) 

 10,00 € Pollastre de corral amb gambes (C,L) 

 14,00 € Premsat de xai amb ceba de Figueres i parmentier (C) 

 4,00 € Coca de cabell d’àngel (V) 

 4,00 € Taten de poma amb escuma de caramel (V) 
 

 

 

            

                 (V) Plats per vegetarians                                                (C)    Plats per celíacs                                                 (L)  Plats sense lactosa 

 
 

 

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


