Menú
SÁBADO, 21 DE MAYO
PRIMEROS
Canelones de la Fonda (supl 5.50€)
Salmorejo con dados de jamón ibérico y huevo duro
Mil hojas de escalivada con romesco, atún, bacalao y aceitunas
Ensalada de sandía con queso feta, pesto y almendra tostada
Ensalada con vinagreta de pato y frutos secos con brie rebozado y tostadita de foie
Menú infantil: Arroz en la cubana

SEGUNDOS
Ternera con setas (supl 7.50 €.)
Ravas de bacalao con samfaina mallorquina
Caldereta de cordero del país con patatas y cebollitas
Anillas de calamar a la plancha sobre cebolla y tomate
Lomo frío con verduras y vinagreta de mostaza
Menú infantil: Butifarra con patatas
Meloso de ternera (7.60€)
Callos (supl 5,50 €)
Pato del Penedès con ciruelas y piñones. (Supl. 8.50 €)
Pulpitos con cebolla y tomate (supl 9,50€)
Pies de cerdo con salsa de ciruelas y piñones. (Supl 6.50 €.)
Berenjena rellena (supl 4,10 €)

Agua, vino y postres 18€ iva incluído
Menú infantil: a consultar 12€ iva incluído
Menú infantil un sólo plato 9€ iva incluído
Los platos del menú podrán terminarse y ser sustituidos por otros.

Menú del dia
DISSABTE, 21 DE MAIG
DE PRIMER
Canelons de la Fonda (supl 5.50€)
Salmorejo amb daus de pernil ibèric i ou dur
Mil fulles d’escalivada amb romesco, tonyina, bacallà i olives
Amanida de síndria amb formatge feta, pesto i atmella torrada
Amanida amb vinagreta d’ànec i fruits secs amb brie arrebossat i torradeta de foie
Menú infantil: Arròs a la cubana

DE SEGON
Vedella amb bolets (supl 7.50€.)
Raves de bacallà amb samfaina mallorquina
Caldereta de xai del país amb patates i cebetes
Anelles de calamar a la planxa sobre llit de ceba i tomàquet
Llom fred amb verdures i vinagreta de mostassa
Menú infantil: Botifarra amb patates
Melós de vedella (7,60€)
Callos (supl 5,50€)
Ànec del Penedès amb prunes i pinyons. (supl. 8.50€)
Popets amb ceba i tomàquet (supl 9,50€)
Peus de porc amb salseta de prunes i pinyons. (supl 6.50€.)
Alberginia farcida (supl 4,10€)

Aigua, vi i postres 18€ iva inclòs
Menú infantil: a consultar 12€ iva inclòs
Menú infantil un plat sol 9€ iva inclòs
Els plats del menú es podran acabar i ser substituïts per altres.

