
   
 

 
 
 
 

 

DIMARTS 07/02/23                                 11,00 €  (IVA inclòs) DIMECRES 08/02/23 11,00 €  (IVA inclòs) 
 

PRIMERS PLATS A TRIAR: 
Cigrons de Km 0 a la marinera (C,L) 

Crema de carxofa amb pernil (C,L) 

Amanida d'escarola amb bacallà, magrana i taronja (C,L) 
Ensaladilla feta a casa amb fuet (C,L) 

Espaguetis amb verdura i soia (vegetarià) (V) 

 

SEGONS PLATS A TRIAR: 
Wok de vedella amb verduretes i soia (C,L) 

Rabas de calamar a l'andalusa (L) 

Botifarra a la brasa amb mongetes (C,L) 

Bistec a la brasa amb patata paella (L) 

Escalopa vegetariana (V) 
 

POSTRES A TRIAR:  
Crema catalana (V,C) 

Braç de gitano de mango (V) 

Maduixes amb suc de taronja (V,C,L) 

Iogurt natural de Cal Manyà (V,C) 

 
PRIMERS PLATS A TRIAR: 

Faves ofegades a la catalana (C,L) 
Crema de pastanaga amb núvol de formatge de cabra (C) 

Amanida de calçots i botifarra negra amb salsa romesco (L) 
Ensaladilla feta a casa amb guacamole i "nachos" (L) 

Croquetes de cabrales amb verduretes i soia (vegetarià)(V) 
 

SEGONS PLATS A TRIAR: 
Bullit de caldera amb mongetes (C,L) 
Salmó a la planxa amb arròs pilaf (C,L) 

Secret a la brasa amb verduretes i soia (C,L) 

Bistec a la brasa amb patata paella (L) 

Escalopa vegetariana (V) 
 

POSTRES A TRIAR:  
Crema catalana (V,C) 

Braç de gitano de mango (V) 

Maduixes amb suc de taronja (V,C,L) 

Iogurt natural de Cal Manyà (V,C) 

DIJOUS 09/02/23 11,00 €  (IVA inclòs) DIVENDRES 10/02/23 11,00 €  (IVA inclòs) 
 
 

PRIMERS PLATS A TRIAR: 
Arròs caldós amb sípia i escamarlà (C,L) 

Truita de patata i ceba amb amanida (C,L) 

Amanida de seitons amb poma i ceba cruixent (C,L) 
Ensaladilla feta a casa amb pics de pa (L) 

Crema funghi amb ou a baixa temperatura (vegetarià) (V,C,L) 
 

SEGONS PLATS A TRIAR: 
Bacallà a la llauna amb cigrons (L) 

Ronyons de xai saltejats amb flam d'arròs (C,L) 

Cuixa de pollastre amb patata al caliu (C,L) 

Bistec a la brasa amb patata paella (L) 

Hamburguesa vegetariana d'espinacs (V) 
 

POSTRES A TRIAR:  
Crema catalana (V,C) 

Braç de gitano de mango (V) 

Maduixes amb suc de taronja (V,C,L) 

Iogurt natural de Cal Manyà (V,C) 

 
PRIMERS PLATS A TRIAR: 
Fideuà negra de la Cigonya  

Amanida de tres formatges amb codony (C) 

Trinxat de col i patata amb cansalada (C,L) 
Rotllet d'ensaladilla feta a casa 

Canelons d'espinacs amb beixamel (vegetarià) (V) 

 
SEGONS PLATS A TRIAR: 

Peus de porc estofats amb prunes (L) 

Peix de llotja: llucet de bou (L) 

Xurrasco de vedella amb "chimichurri" (C,L) 

Bistec a la brasa amb patata paella (L) 

Lasanya vegetariana de verdures amb beixamel (V) 
 

POSTRES A TRIAR:  
Crema catalana (V,C) 

Braç de gitano de mango (V) 

Maduixes amb suc de taronja (V,C,L) 

Iogurt natural de Cal Manyà (V,C) 
 

CAP DE SETMANA 11 i 12 de febrer de 2023  
 

 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) 

 

 12,00 € Calçots a la brasa amb carxofa i romesco (temporada) (V) 
 

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

 6,00 € Patates amb la clàssica salsa brava (L) 

 16,50 € Foie micuit d’ànec fet a casa amb cruixent de pa (L) 
 

 17,50 € Pissarra de pernil de gla i formatge d’ovella curat 
 

 9,50 € Amanida cruixent formatge de cabra i vinagreta mostassa 
 

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

 

 7,50 € Canelons del rostit de l’àvia  

 

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

 

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

 

  18,75 € Pota de pop a la brasa, parmentier i oli de pimentó 
 

 8,50 € Botifarra de la Llacuna a la brasa amb patates paella (L) 
 

 17,85 € 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 
 


