
 
 

 
 
 
 

DIMARTS 24/05/22 10,70 €  (IVA inclòs) DIMECRES 25/05/22 10,70 €  (IVA inclòs) 
 

PRIMERS PLATS A TRIAR: 
Arròs a la cubana amb ou de corral (L,C) 

Vichyssoise de carbassó amb raïm (V,C) 

Amanida de recuit de drap, maduixes i quicos (V,C) 

Ensaladilla feta a casa amb musclos en escabetx (C) 
Mongetes blanques amb crudités i salsa verda (V,L,C) 

  
SEGONS PLATS A TRIAR: 

Galta de Duroc al forn amb prunes (L,C) 

Llobarro a la Donostiarra (L,C) 

 Hamburguesa d’espinacs amb guarnició 

Broqueta de secret a la brasa 
Manetes de porc amb guarnició  
Botifarra blanca i negra a la brasa  

 

POSTRES A TRIAR:  
Maduixes amb nata (V, C) 

Brownie amb cremós de xocolata blanca  (V) 
Albercoc (C,L,V) 

Crema catalana (V,C) 
Iogurt de Cal Manyà (V,C)  

 

 

PRIMERS PLATS A TRIAR: 
Empedrat de cigrons amb bacallà i olives negres (L,C) 

Salmorejo amb ou d’ur i pernil (C) 

Farcellets de pera i gorgonzola amb beixamel de ceps (V) 

Ensaladilla feta a casa amb musclos en escabetx (C) 
Mongetes del ganxet amb crudités i salsa verda (V,L,C) 

 

SEGONS PLATS A TRIAR: 
Carn magra amb samfaina (L,C) 

Pota de calamar a la gallega (L,C) 

Hamburguesa d’espinacs amb guarnició 

Broqueta de secret a la brasa 
Manetes de porc amb guarnició  
Botifarra blanca i negra a la brasa  

 

POSTRES A TRIAR:  
Maduixes amb nata (V, C) 

Brownie amb cremós de xocolata blanca  (V) 
Albercoc (C,L,V) 

Crema catalana (V,C) 
Iogurt de Cal Manyà (V,C)  

 

DIJOUS 26/05/22 10,70 €  (IVA inclòs) DIVENDRES 27/05/22 10,70 € (IVA inclòs) 
 

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

Amanida de sardina fumada i alvocat (L,C) 

Raviolis de bufala amb tomàquet i oli de pesto (C) 

Verdura ecològica al vapor: mongeta i patata (V,C,L) 
Mongetes del ganxet amb crudités i salsa verda (V,L,C) 

 

SEGONS PLATS A TRIAR: 
Bacallà al forn amb salsa de ceps (C) 

Pollastre a l’allet (L,C) 

Hamburguesa d’espinacs amb guarnició 

Broqueta de secret a la brasa 
Manetes de porc amb guarnició  
Botifarra blanca i negra a la brasa  

 

POSTRES A TRIAR:  
Maduixes amb nata (V, C) 

Brownie amb cremós de xocolata blanca  (V) 
Albercoc (C,L,V) 

Crema catalana (V,C) 
Iogurt de Cal Manyà (V,C)  

 

 

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

Amanida de tomàquet, cogombre, poma i nous (V,L,C) 

Puré de patata amb tòfona, ou i pernil (C) 

Pèsols saltejats amb verduretas (V,C,L) 
Mongetes del ganxet amb crudités i salsa verda (V,L,C) 

 

SEGONS PLATS A TRIAR: 
Peix de la llotja 

Wok de vedella amb verduretes i soia (L) 

Hamburguesa d’espinacs amb guarnició 

Broqueta de secret a la brasa 
Manetes de porc amb guarnició  
Botifarra blanca i negra a la brasa  

 

POSTRES A TRIAR:  
Maduixes amb nata (V, C) 

Brownie amb cremós de xocolata blanca  (V) 
Albercoc (C,L,V) 

Crema catalana (V,C) 
Iogurt de Cal Manyà (V,C)  

 
 
 

CAP DE SETMANA 28 i 29 de maig de 2022 
 
 

ELS NOSTRES ARROSSOS I FIDEUAS (preu per persona)  

 
 

 
 
 
 

ELS NOSTRES PLATS 
 

 12,50 € Paella a la marinera (C,L) 

 

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

 

 16,50 € Arròs caldós amb llamàntol (C,L) 

 

 12,50 € Arròs negre de la Cigonya (C,L) 

  
 

 7,50 € Canelons del rostit de l’àvia  

 

 7,75 € Macarrons tradicionals i rabes de pollastre (plat nens)  

 

 8,75 € Ensaladilla feta a casa amb ventresca de tonyina (L) 

 

 9,00 € Closcada de musclos i cloïsses al vapor (C,L) 

 

 15,50 € Pop a la gallega amb patata i pimentó de Vera (C,L) 

 

  16,75 € Pota de pop a la brasa, parmentier i oli de pimentó  

 

 16,50 € Entrecot de vedella a la brasa amb escalivada (C,L) 
 
 

 

 

            

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

 

 

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

PLATS DE SUPLEMENT MENÚ DIARI 

+3,50 € GASPATXO DE CIRERES AMB SARDINA FUMADA I IOGURT  

+7,00 € FILET DE VEDELLA DE CARN MADURADA DE GIRONA 

+2,50 € COULANT DE XOCOLATA AMB GELAT DE VAINILLA 


