Platos para llevar
VIERNES, 11 DE OCTUBRE
PRIMEROS
Canelones de la Fonda 4.00 €
Parrillada de verduras con salsa de romesco 3.00 €
Espaguetis con salsa carbonara o napolitana 3.00 €
Ensalada con vinagreta de frutos secos y virutas de queso de cabra 3.00 €
Paté de la Cerdanya con tostaditas y bouquet de ensalada 3.00 €

SEGUNDOS
Panceta ibérica a la brasa con pan tostado, alioli y huevo frito 5.50 €
Calamares a la romana de la Fonda 3.50 €
Hamburguesa de ternera con patatas bravas 3.00 €
Butifarra a la brasa con patata y alioli 3.00 €
Bistec de ternera con salsa roquefort (opcional) 3.00 €
Ternera con rovellones 6.50 €
Callos 6.50 €.
Pato del Penedès con ciruelas y piñones 9.00 €
Pies de cerdo a la brasa con judías 5.00 €.
Butifarra negra a la brasa 5.00 €.
Pulpitos con cebolla y tomate 9.00 €.
Los platos podrán terminarse y ser sustituidos por otros.

Plats per emportar
DIVENDRES, 11 D'OCTUBRE
DE PRIMER
Canelons de la Fonda 4.00€
Graellada de verdures amb salsa de romesco 3.00€
Espaguetis amb salsa carbonara o napolitana 3.00€
Amanida amb vinagreta de fruits secs i virutes de formatge de cabra 3.00€
Paté de la Cerdanya amb torradetes i buquet de amanida 3.00€

DE SEGON
Cansalada ibèrica a la brasa amb pa torrat, allioli i ou ferrat 5.50€
Calamars a la romana de la Fonda 3.50€
Hamburguesa de vedella amb patates braves 3.00€
Botifarra a la brasa amb patata al caliu i allioli 3.00€
Bistec de vedella amb salsa roquefort (opcional) 3.00€
Vedella amb rovellons 6.50€
Callos 6.50€.
Ànec del Penedès amb prunes i pinyons 9.00€
Peus de porc a la brasa amb mongetes 5.00€.
Botifarra negra a la brasa 5.00€.
Popets amb ceba i tomàquet 9.00€.
Els plats es podran acabar i ser substituïts per altres.

