Platos para llevar
PLATOS DEL DIA PARA LLEVAR
Lunes, 30 de mayo
Pasta italiana con salsa de setas o napolitana a (elegir) 3.50 €.
Judía verde salteada con jamón 3.50 €.
Gazpacho 3.50 €.
Ensalada de espinacas con vinagreta de beicon y Portobello 3.50 €.
Chuleta de cerdo a la brasa con guarnición 3.50 €.
Huevos rellenos de carne y gratinados 3.50 €.
Bistec de ternera con patatas fritas 3.50 €.
Filete de merluza a la crema de almendra 4.00 €.
Pato del penedés con ciruelas y piñones 12.00 €
Canelones de la Fonda 5.00 €.
Pies de cerdo a la brasa con judías 5.50 €.
Pies de cerdo con salsa de ciruelas y piñones 6.10 €
Ternera con setas 7.60 €.
Callos 7.60 €.
Pulpitos con cebolla y tomate 9.50 €.

CÓMO FUNCIONA ESTE SERVICIO
Se tiene que hacer los encargos llamando al 646 189 825.-977677188 o hacer la compra
online.
Los pedidos realizados entre las 11 h y las 17 h del mismo dia, no se serviran a domicilio.
El menú se servirá cada día a los municipios de Baix Penedès, Vilafranca del Penedès,
Santa Margarida i els Monjos y La Múnia

Plats per emportar
PLATS DEL DIA PER EMPORTAR
Dilluns, 1 de juny
Pasta italiana amb salsa de bolets o napolitana a (escollir) 3.50€.
Mongeta tendra saltejada amb pernil 3.50€.
Gaspatxo 3.50€.
Amanida d’espinacs amb vinagreta de beicon i portobel·lo 3.50€.
Llonza de porc a la brasa amb guarnició 3.50€.
Ous farcits de carn i gratinats 3.50€.
Bistec de vedella amb patates fregides 3.50€.
Filet de lluç a la crema d’ametlla 4.00€.
Ànec del penedés amb prunes i pinyons 12.00€
Canelons de la Fonda 5.00€.
Peus de porc a la brasa amb mongetes 5.50€.
Peus de porc amb salseta de prunes i pinyons 6.10€
Vedella amb bolets 7.60€.
Callos 7.60€.
Popets amb ceba i tomàquet 9.50€.

COM FUNCIONA AQUEST SERVEI:
Ens heu de fer els encàrrecs al 646 189 825– 977677188 o fer la vostra compra online.
Les comandes fetes entre les 11 h i les 17 h del mateix dia no es serviran a domicili.
El menú se servirà cada dia als municipis del Baix Penedès, Vilafranca del Penedès, Santa
Margarida i els Monjos i La Múnia

