
        ESCUDELLA DE GALETS I PILOTA 

 CANELONS CASOLANS 

       POLLASTRE PAGES ROSTIT AMB  
    PRUNES, ORELLANES,PANSES I PINYONS 

                  MINI  TRONC SAN SILVESTRE  
                     O  COULAND DE XOCOLATA 
 
                         (Minim de comanda dues persones). 

Comandes de Nadal 22-12-2018 //Fi d`any 28-12-2018    

tel 973600498   6306443721 
Atenció per cada menú s´obsequiarà amb una bossa de cotilló. 

 

Menú 20 €  Menú 28 € 

                                             PRIMERS 

 Pinya farcida de marisc 

 Entrant fred (Gamba salada,esqueixada,musclos, 

    Pop i cargosls.)                                        SEGONS 

 Espatlla de xai amb bolets pirineu 

 Llenguado , amb suquet cloïsses i  

    calamarsons.                       POSTRES 

 Tronquet san Silvestre 

 Coulant de xocolata 

                            AQUEST MENU INCLOU 

 Bossa cotilló        -Raïm de la sort 

 Vi blanc o negre (R.barbier) 

 Cava brut  (M.estadella) (bot.1x2p) 

 Menú 18€ 

 INFANTIL 9,50€ 
 Canelons d`escalivada i formatge 
     de cabra          

Carxofes farcides, amb ous de guarlla, 
    bolets i ceba caramelitzada. 

 Microproteïna de soja,amb espinacas,  
    Pinyons i sèsam 

Pastís de Xocolata toblerone 
 

Vi blanc Synera 
 
                                             Minim de comanda dues persones). 

MENUS DE NADAL 

 Macarrons de la casa   

 Canalons casolans  

 Rodó vedella  amb suquet 

 Pit de pollastre arreb.amb patata confitada 

-Bossa cotilló, raïm de la sort i refresc. 

                                                  PRIMERS 

 Canelons casolans 

 Pinya amb pernil i salmó   

 Safata d´embotits i paté                SEGONS 

 Rodó de vedella amb bolets 

 Suquet de LLuç amb gambes     POSTRES 

 Pastís San Marc 

                            AQUEST MENU INCLOU 

 Bossa cotilló        -Raïm de la sort 

 Vi blanc o negre ( clos estrada) 

                      (bot.1x2p) 

 Vegetaria   28 € 

MENU DE CAP D´ANY 

 Menú 22 € 

 Canelons del Mar (Rap,vieira,sèpia i 
     llamàntol),Betx.de suquet de peix.             

Llenguado farcit amb gambes i una  
    suau crema de llet, amb guarniment 
    d`esparrecs i farcidets de patata. 
MINI  TRONC SAN SILVESTRE  O  
             COULAND DE XOCOLATA 
Una ampolla vi blanc Rene Barbier (1x2 M) 
                                      Minim de comanda dues persones). 

 Menú 20 € 

 Canelons de la padrina,fets com abans, 
     amb una bona carn rostida            

Fricandò de l`avia amb llaneges i  
   Fredolics de les nostres montanyes 
        
MINI  TRONC SAN SILVESTRE  O  
             COULAND DE XOCOLATA 

Una ampolla cava brut per cada dos menús 

 
                         (Minim de comanda dues persones). 


