Plats per emportar
DISSABTE, 18 DE JULIOL
DE PRIMER
Mil fulles de tomaquet de Barbastro amb gambes al ajillo i surimi 6.50€
Graellada de verdures de temporada amb romesco 5.50€.
Gamba llagostinera al forn amb whisky 7.50€.
Amanida amb vinagreta de fruits secs, formatge de cabra i virutes de foie 5.00€.

DE SEGON
Bistec de vedella de 0.250grms. a la brasa amb guarnició 5.50€.
Suprema de bacallà sobre fondo d’espinacs i gratinat amb allioli de mel 8.50€.
Guisadet de calamar amb mandonguilles de vedella i pèsols 6.00€.
Piquillos farcits de botifarra i poma amb salsa Aurora 6.00€.

PLATS ESPECIALS
Canelons de la Fonda 5.00€
Ànec del Penedès amb prunes i pinyons 12.00€
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€
Els plats es podran acabar i ser substituïts per altres.

ES PODEN COMPRAR TOTS ELS PLATS DE LA SETMANA
PERÒ ES REBRAN CADA UN AL DIA QUE TOCA

Platos para llevar
SÁBADO, 18 DE JULIO
PRIMEROS
Mil hojas de tomate de Barbastro con gambas al ajillo y surimi 6.50 €
Parrillada de verduras de temporada con romesco 5.50 €.
Gamba langostinera al horno con whisky 7.50 €.
Ensalada con vinagreta de frutos secos, queso de cabra y virutas de foie 5.00 €.

SEGUNDOS
Bistec de ternera de 0.250grms. a la brasa con guarnición 5.50 €.
Suprema de bacalao sobre fondo de espinacas y gratinado con alioli de miel 8.50 €.
Guiso de calamar con albóndigas de ternera y guisantes 6.00 €.
Piquillos rellenos de butifarra negra y manzana con salsa Aurora 6.00 €.
Los platos podrán terminarse y ser sustituidos por otros.

PLATOS ESPECIALES
Canelones de la Fonda 5.00 €.
Pato del Penedès con ciruelas y piñones 12.00 €
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€

SE PUEDEN COMPRAR TODOS LOS PLATOS DE LA
SEMANA PERO SE RECIBIRÁN CADA UNO EL DÍA QUE
TOCA

