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DIMARTS 16/08/22 10,70 €  (IVA inclòs) DIMECRES 17/08/22 10,70 €  (IVA inclòs) 
 
 

PRIMERS PLATS A TRIAR: 
Amanida de llenties amb crudités i anxova (C,L) 
 Cigrons de l'Anoia amb llamàntol i gambes (C,L)    

Ensaladilla amb guacamole i natxos (C) 
Gaspatxo fet a casa a l'oli de pesto i crudités (vegetarià) (V,L) 

 
SEGONS PLATS A TRIAR: 

Llenguado al forn amb salsa de taronja  
Fricadelles de la Cigonya (L) 

Peus de porc amb patata al caliu i allioli (C,L) 

Filet de pobre amb patates fregides (L) 
Hamburguesa vegetariana d'espinacs (V) 

 

POSTRES A TRIAR:  
Fruita del dia: síndria (V,C,L) 

Pa de pessic amb xocolata (V) 
Crema catalana (C,V) 

Iogurt de Cal Manyà (C,V) 
 

     

 
PRIMERS PLATS A TRIAR: 

Amanida d'espinacs de fulla amb bacó, nous i parmesà (C) 
Espaguetis amb salsa carbonara  

Rotllets d'ensaladilla amb pernil dolç (C) 
Gaspatxo fet a casa a l'oli de pesto i crudités (vegetarià) (V,L) 

 
SEGONS PLATS A TRIAR: 

Tonyina a la planxa amb ceba i tomàquet (C,L) 
Pollastre a l'allet i daus de patata (L) 

Peus de porc amb patata al caliu i allioli (C,L) 

Filet de pobre amb patates fregides (L) 
Hamburguesa vegetariana d'espinacs (V) 

 

POSTRES A TRIAR:  
Fruita del dia: síndria (V,C,L) 

Pa de pessic amb xocolata (V) 
Crema catalana (C,V) 

Iogurt de Cal Manyà (C,V) 
 

DIJOUS 18/08/22 10,70 €  (IVA inclòs) DIVENDRES 19/08/22 10,70 € (IVA inclòs) 
 

 
PRIMERS PLATS A TRIAR: 

Paella marinera amb llagostí i escamarlà (C,L) 
Amanida de formatge fresc i tomàquet (V,C) 

Ensaladilla amb piquillo (C) 
Gaspatxo fet a casa a l'oli de pesto i crudités (vegetarià) (V,L) 

 
SEGONS PLATS A TRIAR: 

Bacallà a la llauna amb mongeta (L) 
Conill a l'estil de l'Empordà (L) 

Peus de porc amb patata al caliu i allioli (C,L) 

Filet de pobre amb patates fregides (L) 
Hamburguesa vegetariana d'espinacs (V) 

 
POSTRES A TRIAR:  

Fruita del dia: síndria (V,C,L) 
Pa de pessic amb xocolata (V) 

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

 
 

 

 
PRIMERS PLATS A TRIAR: 

Fideuà de la Cigonya amb allioli (L) 

Amanida de carpaccio de pinya amb encenalls de pernil (C) 
Ensaladilla amb guacamole i natxos (C) 

Gaspatxo fet a casa a l'oli de pesto i crudités (vegetarià) (V,L)  
 

SEGONS PLATS A TRIAR: 
Peix de llotja: Llobarro 

Llom arrebossat amb patates braves (L) 
Peus de porc amb patata al caliu i allioli (C,L) 

Filet de pobre amb patates fregides (L) 
Hamburguesa vegetariana d'espinacs (V) 

 

POSTRES A TRIAR:  
Fruita del dia: síndria (V,C,L) 

Pa de pessic amb xocolata (V) 
Crema catalana (C,V) 

Iogurt de Cal Manyà (C,V) 
 

 
 

CAP DE SETMANA 20 i 21 d'agost 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)  

 

 6,75 € Ensaladilla feta a casa amb ventresca de tonyina (L) 

 

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

 

 17,50 € Pop a la gallega amb patata i pimentó de Vera (C,L) 

 

  17,75 € Pota de pop a la brasa, parmentier i oli de pimentó  

 

 17,50 € 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 
 

 


