Plats per emportar
DIMECRES, 16 DE JUNY
DE PRIMER
Rollets de pernil dolç amb ensaladilla russa amb amanida 4.00€
Amanida amb vinagreta de fruits secs i virutes de formatge de cabra 3.50€
Gazpatxo3.50€
Sopa tebia de peix i marisc amb fideus i daus de peix 4.00€
Fideus d’arros amb pollastre i saltejat de verdures i curry i soja 4.00€

DE SEGON
Rodanxa de lluç a la romana 4.00€
Galtes de porc al oporto 3.50€
¼ de pollastre a la llimona 3.50€
Vedella a la jardinera 3.50€

PLATS ESPECIALS
Canelons de la Fonda 5.00€
Melós de vedella amb salseta de bolets 7.60€
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€.
Alberginia farcida 4,10€
Ànec del Penedès amb prunes i pinyons 12,00€
Els plats es podran acabar i ser substituïts per altres.

Postres, cafès i begudes disponibles
Es poden comprar tots els plats de la setmana però es rebran cada un al
dia que toca

Platos para llevar
MIÉRCOLES, 16 DE JUNIO
PRIMEROS
Rollitos de jamón dulce con ensaladilla rusa con ensalada 4.00 €
Ensalada con vinagreta de frutos secos y virutas de queso de cabra 3.50 €
Gazpatxo3.50 €
Sopa tibia de pescado y marisco con fideos y dados de pescado 4.00 €
Fideos de arroz con pollo y salteado de verduras, curry y soja 4.00 €

SEGUNDOS
Rodaja de merluza a la romana 4.00 €
Carrilleras de cerdo al oporto 3.50 €
¼ de pollo al limón 3.50 €
Ternera a la jardinera 3.50 €

PLATOS ESPECIALES
Canelones de la Fonda 5.00 €
Meloso de ternera con salsa de setas 7.60€
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 €.
Berenjena rellena 4,10€
Pato del Penedès con ciruelas y piñones 12,00€
Los platos podrán terminarse y ser sustituidos por otros.

Postres, cafés y bebidas disponibles
Se pueden comprar todos los platos de la semana pero se recibirán cada
uno el día que toca

